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A Unimed Litoral apresenta mais uma vez o seu Relatório 
de Sustentabilidade, relatado com base nas diretrizes da  
Global Reporting Initiative (GRI) - Diretrizes para Relato de Sus-
tentabilidade - versão G4, portanto, de acordo com a opção “es-
sencial” da GRI-G4 [G4-32]. A Global Reporting Iniciative 
(GRI) é uma organização internacional sem fins lucrativos, a 
qual dedica-se em disseminar padrões para o relatório sobre 
desempenho econômico, ambiental e social das empresas, con-
siderados boas práticas de governança.

Este relatório, que é instrumento de evidência do compromis-
so da Unimed Litoral com a transparência de suas ações, traz 
informações relacionadas às práticas e indicadores do ano de 
2017. Este compilado de informações evidencia o esforço da 
Cooperativa Médica na manutenção e aprimoramento de suas 
boas práticas de governança e gestão [G4-1] [G4-28].

Os indicadores categorizados e utilizados nesta metodologia 
possibilitam a prestação de contas por meio de relato mais cla-
ro e consistente, considerando os aspectos sociais, econômicos, 
ambientais, de gestão e dos impactos gerados pela Cooperativa.

Diversos dados deste relatório foram extraídos do Balanço So-
cial de 2017, que foi submetido à auditoria independente. O 
Balanço Social e o parecer da auditoria estão anexos a este 
relatório, portanto os dados contidos aqui em sua grande  
maioria advém de informações auditadas externamente. Contu-
do para este relatório não se buscou aferição externa. [G4-33].

Sobre este Relatório
Além disso, as informações foram levantadas com base nas fontes 
administrativas e de gestão das áreas da Unimed Litoral Coopera-
tiva de Trabalho Médico Ltda, com sua sede localizada em Itajaí e 
abrangência em treze municípios do litoral norte de Santa Catari-
na – Brasil [G4-3] [G4-5] [G4-6]. 

Este relatório compreende o período de atuação da singular de 
1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017. A edição do Relatório de 
Gestão de 2016 foi publicada em 17 de agosto de 2017, relatando 
nossos indicadores aos principais stakeholders por meio de nosso 
site: www.unimedlitoral.com.br [G4-28] [G4-29] [G4-30]. 

Em caso de dúvidas e para mais informações sobre o conteúdo 
deste relatório, entre em contato pelo e-mail: sustentabilidade@
unimedlitoral.com.br [G4-31].

Tenha uma ótima leitura!
Diretoria Executiva - Unimed Litoral

Palavra do Presidente

“A inovação faz parte do dia a dia da Unimed Litoral, buscando 
aperfeiçoar nossos processos, nos reinventar e com isso gerar va-
lores para Clientes, Colaboradores e Cooperados. Esta foi uma das 
formas que viabilizaram a sobrevivência em um ramo de atividade 
tão sensível como o da Saúde. Com a abertura integral do Hospi-
tal da Unimed Litoral, passamos a oferecer melhores condições de 
trabalho aos Cooperados e Colaboradores, e ainda promover con-
forto e segurança aos nossos Clientes. 

Os avanços tecnológicos e as inovações implantadas em nossa 
Unimed levaram o Hospital da Unimed Litoral à acreditação  
máxima, com excelência, da ONA. Contudo, foi investindo na hu-
manização, nos treinamentos e no foco aos Clientes, que consegui-
mos atingir um alto nível de satisfação e reconhecimento por parte 
dos nossos públicos.
A satisfação e o orgulho de todos são visíveis. Conseguimos 
alcançar nossos objetivos. Agora o trabalho é o de manter o pa-
drão, superar a acomodação e conquistar novos desafios. Tudo isso 
com muita criatividade e claro, com inovações. ”[G4-1]

Dr. Sérgio Malburg Filho
Presidente

É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, para qualquer finalidade, 
sem autorização por escrito da Unimed Litoral.

     Dr. Sandro Novelletto     Dr. Sérgio Malburg Filho   Dra. Christiane R. Deringer    Dr. Umberto João D’Avila
       Superintendente                        Presidente                    Superintendente Técnica              Vice-presidente
        Administrativo
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1 Emprego
2 Rotulagem de Produtos e Serviços
3 Atenção à Saúde
4 Saúde e Inovação Conceitual & Tecnológica
5 Emissões
6 Práticas de Compras
7 Privacidade do Cliente
8 Infraestrutura para Execução dos Serviços
9 Concorrência Desleal
10 Conformidade Produto
11 Gestão de Risco
12 Transporte
13 Comunicação e Marketing
14 Mecanismos de Queixas e Reclamações
relacionadas ao Impacto na Sociedade
15 Mudanças Climáticas

16 Assistência Financeira
recebida do Governo
17 Envelhecimento da 
Carteira de Clientes
18 Direitos Indígenas

Legenda

01 Não Discriminação
02 Efluentes e Resíduos
03 Saúde e Segurança dos Clientes
04 Saúde e Segurança
no Trabalho
05 Políticas Públicas
06 Desempenho Econômico
07 Combate à Corrupção
08 Comunidades Locais

Temas Materiais:

Aspectos de relevância para apenas
um dos públicos:

Aspectos de relevância para
ambos os públicos:

01 Água
02 Presença
no Mercado
03 Treinamento
e Educação
04 Energia
05 Investimentos
em Direitos Humanos
06 Práticas de Segurança
07 Produtos e Seviços & Materiais
08 Trabalho Infantil
09 Investimento em Meio Ambiente
10 Relações Trabalhistas
11 Liberdade de Associação Coletiva
12 Trabalho Forçado ou Análogo ao 
Escravo

13 Igualdade de Remuneração entre Homens e 
Mulheres
14 Impactos Econômicos Indiretos
15 Biodiversidade
16 Avaliação da Organização em Direitos Humanos
17 Diversidade e Igualdade de Oportunidades
18 Conformidade Ambiental
19 Avaliação Ambiental de Fornecedores
20 Conformidade Social
21 Mecanismos de Queixas e Reclamações 
relacionadas aos Direitos Humanos
22 Avaliação de Fornecedores
em Impactos na Sociedade
23 Avaliação dos Fornecedores em Direitos Humanos 

24 Mecanismos de Queixas e 
Reclamações relacionadas
a Impactos Ambientais
25 Avaliação de Fornecedores
em Práticas Trabalhistas
26 Mecanismos de Queixas
e Reclamações relacionadas
a Práticas Trabalhistas

Materialidade
As informações contidas neste relatório descrevem o  
desempenho e ações de responsabilidade social desenvolvidas 
pelo Instituto Unimed - SC/Filial Itajaí, em suas atividades cor-
relatas para entrega de seus produtos e serviços. Não possuí-
mos qualquer outra pessoa jurídica coligada, subsidiária, ou que  
tenhamos ou que tenha participação sobre o capital social 
[G4-17].  

A Matriz de Materialidade concebida por meio do  
cruzamento das percepções internas (lideranças definidas pela 
empresa) e externas (representantes dos públicos estratégicos), 
foi a base para a definição dos aspectos que compõe este relato 
[G4 - 18]. 

Neste processo, as consultas presenciais foram inicialmente  
realizadas junto à liderança interna da Unimed Litoral Operadora 
e Hospital, onde foram identificados em cada um dos 7 blocos 
de temas relacionados pela GRI (Econômico; Ambiental; Social – 
Laboral, Direitos Humanos, Sociedade, Responsabilidade sobre 
o Produto/Serviço e Extras) os aspectos mais relevantes sob a  
perspectiva interna, sendo os mesmos submetidos à consulta ex-
terna para a identificação e priorização [G4-26].

A seguir a matriz com os aspectos priorizados [G4-27]: 

7
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A conclusão das atividades que colaboraram para definição 
dos temas para o relato, contou com a participação de repre-
sentantes dos stakeholders estratégicos para a Unimed Lito-
ral, sendo representantes dos seguintes grupos [G4-24]:

- Clientes;
- Comunidade do Entorno;
- Cooperados;
- Força de Trabalho;
- Fornecedores;
- Governo e Sociedade;
- Meio Ambiente.

Estes públicos estratégicos foram pré-identificados pela  
Unimed Litoral por meio de um processo assistido por uma 
consultoria externa, que levou em consideração critérios 
como [G4-25]:

- Perfil;
- Responsabilidade sobre Valores & Patrimônio;
- Grau de dependência do Stakeholder;
- Grau de dependência da Organização;
- Tamanho/Porte/Quantidade;
- Efeito Social;
- Impacto Ambiental;
- Cobertura Geográfica;

Para compor o relato, a Cooperativa trabalhou com todos os 
grupos de stakeholders, permitindo uma perspectiva mais 
sistêmica, além da possibilidade de abordar estes públicos 
a respeito da interdependência percebida entre a Unimed 
Litoral e eles, fundamental para a continuidade das ações  
pensadas para fomentar e consolidar uma gestão  
comprometida com a sustentabilidade e desenvolvimento  
sustentável. 

Como resultado das consultas interna e externa, a ma-
triz apresentada evidencia os pontos convergentes  
entre as consultas interna e externa, sendo considerados como  
prioritários/materiais para o processo de relato os seguintes 
temas [G4-19]:

- Combate à Corrupção;
- Comunidades Locais;
- Desempenho Econômico;
- Efluentes e Resíduos;
- Não Discriminação;
- Saúde e Segurança do Cliente;
- Saúde e Segurança no Trabalho;
- Políticas Públicas;

Após definida a priorização dos temas, os mesmos foram  
verificados quanto aos seus possíveis impactos para dentro e 
fora da organização, recebendo a classificação apresentada na 

TemasDentro Fora

Combate à Corrupção

Comunidades Locais

Desempenho Econômico

Efluentes e Resíduos

Não Discriminação

Saúde e Segurança do Cliente

Saúde e Segurança no Trabalho

Políticas Públicas

Possibilidade de ocorrência

Legenda

tabela a seguir [G4-20][G4-21]:

Considerando a publicação anterior, não foi constatada a neces-
sidade de alterações/reformulações de informações já reportadas, 
assim como não ocorreram alterações significativas quanto ao es-
copo e limites de aspectos utilizados anteriormente [G4-22][G4-
23].
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Missão

Visão

Valores

A Unimed Litoral é uma Cooperativa de Trabalho Médico que proporciona Qualidade de Vida 
aos seus públicos e o exercício pleno da medicina aos seus Cooperados [G4-7].

Ser reconhecida como organização de excelência:
- Na Promoção, Prevenção e Assistência à Saúde;

- Na Promoção da Qualidade de Vida de seus Cooperados e Colaboradores;
- Na melhoria contínua da qualificação e humanização do atendimento médico;

- No atendimento aos seus públicos;
- Por sua solidez econômica e financeira;

- Por ser socialmente responsável.

- Lealdade aos princípios cooperativistas: Ética, Democracia, Equidade, Intercooperação, 
Educação, Solidariedade e Justiça Social;

- Excelência no atendimento aos Clientes;
- Melhora na Qualidade de Vida através da Prevenção e Promoção da saúde;

- Defesa e divulgação do Sistema Unimed e do cooperativismo como filosofia de trabalho;
- Oportunizar trabalho ao Cooperado com a melhor remuneração possível.

Missão, Visão e
Valores
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A Unimed Litoral busca realizar uma política de gestão 
de contratos efetiva, maximizando o resultado da  
Operadora. No entanto, no ano de 2017 reduzimos o número de  
beneficiários em 0,37%, (reflexo da crise instalada no Brasil). 
As ações de melhora e ampliação das estruturas próprias bus-
cam melhorar a relação na prestação do serviço, bem como 
aumentar e fidelizar a carteira de Clientes. Todas estas medi-
das são realizadas com o objetivo de melhorar a remuneração 
dos Cooperados, que são responsáveis pela maior parte dos 
atendimentos realizados. 

A Unimed Litoral também avalia e busca melhorar constan-
temente o seu Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 
– IDSS, calculado pela ANS, que serve como  
referência do setor para a avaliação das operadoras. 
Em 2017 a Unimed Litoral encerrou o exercício com um to-
tal de 64.194 Clientes de planos de saúde, gerando o montante 
de R$ 192.838,48 referente às vendas líquidas, o montante de 
R$ 45.049,84 referente às dívidas (financiamentos de curto 
e longo prazo) e R$ 99.036,93 referente ao Patrimônio líqui-
do [G4-9]. 

Com relação ao aporte financeiro a Unimed Litoral não  
realizou quaisquer contribuições a partidos e membros políti-
cos no período deste relato [G4-SO6].

O Segmento de Saúde
Suplementar e Mercado

Gestão Cooperativista
Em 31 de dezembro de 2017 a Unimed Litoral pos-
suia 414 Cooperados. Denominados proprietários da  
Cooperativa, os quais  possuem  papel   
fundamental  para  a gestão do negócio,  
assim como são direcionadores dos princípios do 
cooperativismo. Os Diretores possuem assentos em di-
versos conselhos, comitês e câmaras técnicas do Sistema  
Unimed Santa Catarina, além das seguintes instituições: Un-
imed Federação do Estado de Santa Catarina - ocupando 
assentos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal,  
Unimed Mercosul - Conselheiro de Administração,  Comissão 
de Estudos da Valorização dos Honorários Médicos Unimed 
Brasil - Membro Representante da Unimed Federação do Es-
tado de Santa Catarina, e Associação Empresarial de Itajaí 
(ACII) - Representante Legal do Quadro Associativo [G4-16].

A Assembleia Geral Ordinária de 2017 aconteceu no dia 
27 de março, com as pautas estabelecidas em Edital. Es-
tavam presentes 143 (cento e quarenta e três) Coopera-
dos que fizeram a deliberação sobre a prestação de con-
tas do ano de 2016 e aprovaram o relatório do Conselho de  
Administração. Também houve apre-
sentação do balanço geral com  
demonstrativo de sobras e índices de desempenho da  
Cooperativa em 2016. Após  a  leitura  do parecer do Conselho Fis-
cal  favorável ao  balanço de 2016, foi   definido  o  destino  das  so-
bras  do  ano. Elegeram o  Conselho Fiscal com gestão 2018/2019 e  
Conselho Técnico e de Ética com gestão 2016/2018, como 

também o reajuste no valor de produção a ser pago do valor 
da indenização por ganho cessante e cédula de participação 
em reuniões dos Conselhos de Administração, Fiscal e Técni-
co de Ética [G4-34].

A Unimed Litoral segue as determinações da ANS e as decisões 
assembleares as quais definem a criação e a manutenção de 
diversas reservas (legais ou assembleares), sendo que em 
2017, apurado o resultado do exercício, foram destinados para 
estas reservas mais de R$ 47 milhões, o que mantém a solidez 
da empresa e permite seu crescimento de forma sustentável 
[G4-34].
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Sete princípios do 
cooperativismo [G4-56]

1º: Adesão livre e voluntária ou
 princípio da livre adesão

2º: Gestão democrática pelos 
Cooperados

3º: Participação econômica dos
Cooperados

4º: Autonomia e independência 

5º: Educação, formação
 e informação

6º: Intercooperação

7º: Interesse pela comunidade

Área de abrangência [G4-8]

Histórico Unimed Litoral
A Unimed Litoral chegou aos 25 anos com aproximadamente 
64 mil Clientes e 420 Cooperados. Com foco na qualidade de 
vida de seus públicos e Colaboradores, apostando na quali-
ficação de seus profissionais para entregar ao Cliente um 
serviço humanizado e de excelência. 

O Hospital da Unimed Litoral tornou-se referência na região, 
tanto pela excelente estrutura física como pela complexi-
dade dos procedimentos realizados. Acreditado ONA nível III, 
possui 22 mil m², 114 leitos de internação sendo 10 leitos de 
UTI, 06 salas cirúrgicas com a mais alta tecnologia, centro de 
diagnóstico por imagem, serviços de hemodinâmica, oncolo-
gia e ortopedia, pronto atendimento adulto e infantil, posto de 
coleta laboratorial e serviço de autorização. 

Para atendimento médico eletivo, nossos Clientes puderam 
contar com os núcleos de Navegantes, Marcos Konder e 
Praia Brava. Já na medicina preventiva, o Espaço Viver Bem 
disponibilizou 25 grupos de reabilitação e prevenção, com o 
diferencial de ser exclusivo para o Cliente Unimed Litoral, 
além de uma estrutura física ímpar.

Áreas de abrangência: Bal. Camboriú, Bal. Piçarras, Barra  
Velha, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz 
Alves, Navegantes, Penha, Porto Belo e São João do Itaperiú.

Luís Alves

Ilhota

Itajaí

Camboriú

Itapema

Porto Belo

São João do Itaperiú

Barra Velha
Piçarras 
Penha

Navegantes

Balneário Camboriú

Bombinhas
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1992
Primeira sede da
Unimed Litoral

Inauguração Pronto
Atendimento 24h

Sede e Laboratório
de Análises Clínicas

Clube do Médico,
área de lazer para

os Cooperados

Nova sede administrativa;
- Serviço de autorização;

- Laboratório;
- Centro de Diagnóstico;

- Atendimento Pessoa Física.

Espaço Viver Bem - 
Complexo de Medicina

Preventiva

Implantação
do Serviço

de SOS 24h

Novo núcleo na 3ª Avenida
em Balneário Camboriú

Inauguração do núcleo
na cidade de Itapema

Novo Pronto
Atendimento 24h

Novo Pronto
Atendimento 24h

Hospital Unimed Litoral
- Pronto Atendimento 24h;

- Centro de Diagnóstico;
- Pediatria;

- Clinica Médica;
- Laboratório.

Implantação do Serviço
de Oncologia

Núcleo Navegantes
- Autorizações;
- Laboratório;

- Consultórios Médicos.

Núcleo de Consultórios
Praia Brava

Certificação do Hospital
ONA nivel 2

15/03/12

Certificação do Laboratório
pelo PALC - 24/06/14

Processo
de ampliação
do Hospital

Unimed

Inauguração das
novas áreas do

Hospital Unimed

1994 1996 1999 2000 2000

2003 2004 2005 2006 2008 2009

2010 2011 2012 2012 2014 2015 2016
Certificado pela 

ONA nível 3
Acreditação com Excelência

2017

Estrutura de gestão [G4-34]
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Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva atende as decisões e recomendações da 
Assembleia e/ou Conselho de Administração, executando as 
normas para o cumprimento dos objetivos da Cooperativa.

Sérgio Malburg Filho
Presidente
Médico especializado em Endoscopia e Cirurgia do Aparelho 
Digestivo, Cooperado desde março de 1995

Sandro Tadeu Novelletto
Superintendente Administrativo
Médico especializado em Coloproctologia, 
Cooperado desde outubro de 1996

Christiane Ramos Deringer
Superintendente Técnica 
Médica especializada em Hematologia e Hemoterapia, 
Cooperada desde agosto de 2006

Umberto João D’Avila
Vice-presidente
Médico especializado em Urologia, Cooperado desde junho 
de 1992

Mandato 2016 a 2020 
A Cooperativa é administrada por um Conselho de  
Administração composto de 11 (onze) membros. Formará o 
Conselho uma Diretoria Executiva, cujos membros exercerão 
os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Superintendente 
Administrativo e Superintendente Técnico; além de 7 (sete) 
vogais, eleitos para um mandato de 4 (quatro) anos. Em caso 
de reeleição é obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um 
terço)  do total para o próximo mandato, e não é permitido 
laços de parentescos até o 2º grau, em linha reta ou colateral 
dos membros do Conselho de Administração.

Bruno Schroder Nascimento
Médico especializado em Anestesiologia, 
Cooperado desde janeiro de 2010

Daniel Buchatsky
Médico especializado em Angiologia 
e Cirurgia Vascular, Cooperado desde 
janeiro de 2010

Eduardo Miguel Kühr
Médico especializado em Cardiologia e 
Medicina Esportiva, Cooperado desde 
maio de 2003

Evandro Luis Grutzmacher
Médico especializado em Neurocirurgia, 
Cooperado desde janeiro de 2006

Neri Elias Rossato
Médico especializado em Anestesiologia, 
Cooperado desde maio de 2002

Rony Klaus Isberner
Médico especializado em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, Cooperado 
desde maio de 2003

Wilson F Schreiner Busato Junior
Médico especializado em Urologia, Coopera-
do desde agosto de 1993

Conselho de Administração
Mandato 2016 a 2020
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O Conselho Fiscal é composto por 6 (seis) membros, todos 
Cooperados, com mandato de 1 (um) ano, sendo permiti-
da apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus compo-
nentes. Os membros do Conselho não podem ter entre si 
nem com os membros do Conselho de Administração laços 
de parentesco até 2º grau, em linha reta ou colateral. Todo  
Conselheiro Fiscal, antes de iniciar suas atividades, reali-
za um treinamento específico para Conselheiros, com cer-
tificação de aproveitamento emitida há no máximo 3 (três) 
anos. O Conselho Fiscal tem o papel de orientar e fiscalizar  
assiduamente e minuciosamente a administração da Cooper-
ativa, o qual tem como principal função se reportar aos demais  
Cooperados sobre conclusões que ob-
teve durante o exercício social,  
recomendando ou não a aprovação das contas do período.

Christian Santangelo Leiner
Médico especializado em Cardiologia,  
Cooperado desde fevereiro de 2014

Eden Sartor Camargo 
Médico especializado em Cirurgia do Apa-
relho Digestivo, Cooperado desde fevereiro de 
2015

Gunnar Leonardo Chandorá
Médico especializado em Pneumologia, 
Cooperado desde fevereiro de 2015

Sabrina Bernardes 
Médica especializada em Anestesiologia, 
Cooperada desde janeiro de 2010

Vinícius Borges Soares     
Médico especializado em Neurocirurgia, 
Cooperado desde janeiro de 2010

Diego Rafael Oliveira
Médico especializado em Urologia,  
Cooperado desde agosto de 2015 

Conselho Fiscal
Mandato 2017 a 2018

O Conselho Técnico e de Ética é composto por 8 (oito)  
membros, todos Cooperados, com mandato de 2 (dois) anos, 
sendo permitida a reeleição. Entre as funções do Conselho 
Técnico e de Ética está a avaliação e parecer prévio das novas 
admissões de Cooperados, assim como instaurar sindicância 
mediante denúncias formais contra Cooperados, e assessorar 
o Conselho de Administração nos casos de processos disci-
plinares que possam surgir (quando por indisciplina ou des-
respeito as normas da Cooperativa).

Cesar Augusto Silveira Nunes 
Médico especializado em Neurocirurgia, 
Cooperado desde novembro de 2015

Carlos Antônio da Silva Couto 
Médico especializado em Cirurgia do Aparelho 
Digestivo, Cooperado desde julho 2007

Eduardo Zeilmann 
Médico especializado em Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Cooperado desde fevereiro de 2015

Fernando Antônio A. R. Lopes 
Médico especializado em Oftalmologia, 
Cooperado desde julho de 2007

Manuella Brighenti Bergamaschi 
Médica especializada em Cirurgia Geral, 
Cooperada desde março de 2015

Ricardo Dimas Zimmermann
Médico especializado em Infectologia, 
Cooperado desde fevereiro de 2015

Mauro Machado
Médico especializado em Nefrologia, 
Cooperado desde junho de 1992

Conselho Técnico e de Ética
Mandato 2016 a 2018
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Verticalização
Abaixo, alguns indicadores em relação a alguns dos serviços fornecidos no  Hospital Unimed:

O Hospital da Unimed Litoral também possui convênio para campo de estágio para acadêmicos de instituições de ensino da 
região, na área da saúde. 

Conheça alguns serviços que são oferecidos dentro do Hospital [G4-9]:

2017
Procedimentos cirúrgicos

Internaç�s

Exames de imagem

Exames de hemodinâmica

5.534

3.578

116.811

312

6.792

6.188

156.390

495

2016
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Rede de Serviços Próprios
O desenvolvimento da Unimed Litoral em nossa região tem se tor-
nado um de seus pontos mais expressivos. Ampliou-se a rede de 
atendimento, e de maneira especial a singular tornou-se uma das 
referências em oferta de serviços próprios no Sistema Unimed. Em 
2017 a Unimed Litoral contou com os seguintes serviços [G4-4] 
[G4-8] :

- Hospital Unimed;
- Centro de Diagnóstico Unimed - CDU;
- Centro Oncológico;
- Pronto Atendimento Médico Adulto e Pediátrico 24h;
- SOS – Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência e Emergência;
- Núcleos de Atendimento em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e 
Navegantes;
- Posto de coleta laboratorial em Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema 
e Navegantes;
- Unimed Lar – Atendimento Domiciliar
- Espaço Viver Bem – Complexo de  Medicina Preventiva. 
 

O Hospital Unimed, inaugurado em 2009 e ampliado em 
2016, possui mais de 20 mil m². O empreendimento con-
ta com o que há de mais moderno em equipamentos médi-
co-hospitalares, além de médicos altamente qualificados e 
equipe profissional capacitada e em constante atualização 
para atender de forma humanizada todos os Clientes. Dentro 
da estrutura, disponibilizamos:

- Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico 24h;
- Unidade de Terapia Intensiva (UTI);
- Centro Cirúrgico;
- Hemodinâmica;
- Internação Clínica e Cirúrgica;
- Hospital-Dia;
- Oncologia;
- Ortopedia;
- Posto de coleta laboratorial;
- Centro de Diagnóstico por Imagem;
- Autorização de exames e procedimentos.

Hospital Unimed
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Pronto Atendimento
24h adulto e pediátrico
O Pronto Atendimento já se confirmou como referência em 
atendimento à saúde, realizando atendimentos de urgên-
cias e/ou emergências, plantão pediátrico, SOS, pequenas  
cirurgias, radiologia, laboratório de análises clínicas e  
autorização (em horário comercial de segunda a sexta). O 
reconhecimento se dá tanto pela sua qualidade técnica como 
pelo atendimento de excelência, humanizado e com resolu-
tividade. 

 Ortopedia
O serviço de Ortopedia do Hospital Unimed conta com 
uma sala exclusiva, preparada com todos os equipamentos 
necessários para melhor atender nossos Clientes. Anexo ao 
Pronto Atendimento adulto (localizado no térreo), atende 
em horário diferenciado e em sistema de sobreaviso para  
urgências/emergência noturnas.

Unidade de Terapia
Intensiva - UTI
Um dos destaques do Hospital Unimed é a Unidade de Terapia 
Intensiva. Localizada no 8º andar, o espaço é todo envidraça-
do, permitindo a entrada de luz natural e com vista para 
uma bela paisagem das montanhas, tornando a estada dos 
pacientes internados muito mais agradável, além de favore-
cer sua rápida recuperação. Conta com dez leitos, farmácia  
exclusiva, infraestrutura moderna, televisores individuais, 
colchão terapêutico que evita a formação de escaras, sus-
pensão do calcâneo automático através da retração da pe-
seira, Low Air Loss - Fluxo contínuo de ar na parte superior 
do colchão para prevenir úlceras relacionadas a temperatura 
e umidade, colchão para obesos e sistema de monitorização 
central, que passa todas as informações do paciente: sinais vi-
tais, alarmes de saída do paciente do leito e alarme dos freios 
dos leitos travados. Todos os recursos necessários que garan-
tem qualidade e segurança ao paciente.

Serviços localizados em nosso Hospital:
Baln. Camboriú  | Av. do Estado, 1550 - Ariribá 

Serviço localizado em nosso Hospital:
Baln. Camboriú  | Av. do Estado, 1550 - Ariribá 
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Centro Cirúrgico
Conta com seis salas completas e igualmente equipadas com o que há de 
mais moderno na área cirúrgica. O espaço é capaz de atender diversas espe-
cialidades médicas. A iluminação das salas é toda em LED para não aquecer, 
reduzir o consumo de energia e pode trocar de cor conforme a necessidade do 
procedimento. Os equipamentos foram todos colocados em torres de apoio 
para facilitar a limpeza e desinfecção, manuseio e transporte. Já os corredores 
do centro cirúrgico e a sala de espera dos acompanhantes possuem moni-
tores de televisão, para que possam acompanhar o andamento da cirurgia 
com as informações atualizadas de acordo com o status do procedimento. 

Hemodinâmica
O serviço de hemodinâmica vem para completar o parque 
tecnológico do complexo hospitalar. Com equipamento de 
ponta e equipe altamente treinada, o serviço garante a se-
gurança dos pacientes durante os procedimentos. O serviço 
funciona 24 horas e realiza o tratamento e diagnóstico de 
doenças cardiovasculares e neurológicas.

Hospital-Dia
O Hospital-Dia é destinado à realização de pequenas 
cirurgias, nas quais o paciente recebe alta no mesmo dia – não 
ultrapassando um período de 12 horas de internação e não 
necessitando de estadia durante a noite. São intervenções de 
pequeno e médio porte, que aliam a tecnologia dos equipa-
mentos do Hospital Unimed à uma equipe médica altamente 
qualificada, garantindo um atendimento eficiente, seguro e 
confortável.

 Oncologia
Desde novembro de 2010, a Unimed Litoral conta com um Centro Oncológico anexo ao 
Hospital. O serviço possui uma estrutura moderna, ampla e confortável, sempre pensando 
no melhor atendimento aos pacientes em tratamento quimioterápico. 

Um dos grandes diferenciais do serviço é a equipe atuante, que busca o bem-estar do 
paciente durante o tratamento. Além da equipe médica capacitada e com o olhar voltado 
para o atendimento multidisciplinar, em conjunto com enfermeiros e farmacêuticos es-
pecialistas, nutricionistas e psicólogos. O serviço de Oncologia da Unimed Litoral visa o 
acolhimento, humanização e respeito à individualidade do paciente.

Serviços localizados em nosso Hospital:
Baln. Camboriú  | Av. do Estado, 1550 - Ariribá 

Serviços localizados em nosso Hospital:
Baln. Camboriú  | Av. do Estado, 1550 - Ariribá 2928



Laboratório Unimed Litoral

O Laboratório Unimed Litoral conta com uma moderna  es-
trutura tecnológica que garante qualidade, rapidez e alto pa-
drão diagnóstico. Possui certificação de qualidade concedida 
pelo programa da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica 
e Medicina Laboratorial. Disponibiliza um vasto portfólio de 
exames, que contempla desde exames básicos a exames de 
biologia molecular e genética.

Alguns exames realizados:

-Parasitologia;
-Bioquímica;
-Hormônios;
-Imunologia; 
-Erros Inatos do Metabolismo;
-Fertilidade; 
-Medicina Ocupacional;
-Urinálise; 
-Microbiologia.

Postos de coleta:
Para facilitar o atendimento aos Clientes a Unimed Litoral 
oferece 5 postos de coleta:
Baln. Camboriú  | Av. do Estado, 1550 - Ariribá
Baln. Camboriú  | 3ª Av. esquina com a rua 60, 280 - Centro 
Itajaí  | Av. Marcos Konder, 1233 - Centro
Itapema  | Rua 284, Sala 18 - Meia Praia
Navegantes  | Av. Santos Dumont, 421 - Centro

Centro de  Diagnóstico 
Unimed - CDU
Na medicina moderna, o diagnóstico é um dos itens  
primordiais na busca pela saúde do Cliente. Sabendo  
disso, a Unimed Litoral disponibiliza a seus beneficiári-
os o Centro de Diagnóstico Unimed - CDU. Sua estrutura é  
regularmente atualizada dentro de uma visão da melhoria 
contínua da tecnologia. Isso contribui para a manutenção da 
qualidade dos serviços prestados pela Unimed, que cada vez 
mais conquistam a confiança de nossos Clientes e Coopera-
dos.

No Centro de Diagnóstico o Cliente tem à disposição diversos 
exames como:

-Densitometria Óssea;
-Ressonância Magnética;
-Ultrassonografia - geral, obstétrica, vascular e cardíaca;
-Endoscopia;
-Mamografia Digital;
-Colonoscopia;
-Broncoscopia;
-Eletrocardiograma;
-MAPA;
-Teste ergométrico;
-Raio X contrastado;
-Tomografia;
-Raio X.

Onde estão localizados nossos  
Centros de Diagnóstico (CDU):
Baln. Camboriú  | Av. do Estado, 1550 - Ariribá 
Itajaí  | Av. Marcos Konder, 1233 - Centro
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Itajaí - Praia Brava
Atuando desde 2012, destaca-se pela localização estratégica 
em uma via de fácil acesso entre Itajaí e Balneário Cambo-
riú. O Núcleo de Atendimento Praia Brava tem como grande 
diferencial agilizar a marcação de consultas e exames, além 
de possuir Laboratório de Análises Clínicas e estacionamen-
to próprio gratuito. Nesta estrutura também são disponibi-
lizados excelentes consultórios e médicos com diversas  
especialidades para melhor atender os Clientes da Coopera-
tiva.

Núcleos de Atendimento
Para atender seus beneficiários da melhor forma, a Unimed Litoral disponibiliza núcleos de atendimento em alguns 
pontos da sua área de abrangência, com os seguintes serviços:
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Itajaí - Centro Baln. Camboriú 
Centro

O núcleo oferece aos Clientes uma série 
de serviços, desde atendimento de equipe 
multidisciplinar até posto de coleta laboratorial e um dos 
Centros de Diagnóstico Unimed - CDU. 

O núcleo tem função estratégi-
ca para atender a demanda dos Clientes, 
principalmente laboratoriais e que necessitam de agenda-
mento ou autorização sem que necessitem se descolar até o 
Hospital.

Itapema - Centro
Pensando no conforto e necessidade dos Clientes a 
Unimed Litoral conta com um núcleo na cidade de Itapema. 
Atendendo principalmente a necessidade dos Clientes por 
exames laboratoriais e repassando informações contratuais, 
agendamentos, entre outros.

Navegantes - Centro 
Criado para atender a grande parcela de Clientes da Unimed 
que vive ou trabalha na cidade, o núcleo possui fácil acesso e 
oferece consultórios eletivos com médicos especializados, bem 
como posto de coleta laboratorial. É possível também realizar os 
exames de MAPA e Eletrocardiograma (ECG), além de  
autorizações de exames e procedimentos.
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O Espaço Viver Bem possui uma estrutura desenvolvida  
especialmente para o Cliente Unimed Litoral. Localizado na Praia 
Brava, em Itajaí, o ambiente sedia um Programa de Medicina Pre-
ventiva conduzido por uma equipe multidisciplina composta por: 
médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e 
educadores físicos.

O objetivo das intervenções realizadas no espaço é promover ações 
preventivas e educativas. Além de atividades específicas para pro-
moção, reabilitação, monitoramento e manutenção da saúde, com 
foco na integralidade do ser humano e obtenção de uma vida  
longa e saudável, acompanhada de bons níveis de performance físi-
ca e mental.

Serviço localizado em:
Itajaí  | R. Luci Canziani, 395 - Praia Brava
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Alinhar 
Grupo de coluna

Tem como objetivo orientar na adoção de hábitos  
adequados ao bom funcionamento da coluna, evitando  
alterações estruturais e promovendo conforto e quali-
dade de vida em doenças da coluna já instaladas. 

Alívio 
Grupo de apoio a pacientes reumatológicos

Destinado ao acolhimento do beneficiário que tenha  
diagnóstico de fibromialgia. A atividade tem o objetivo 
de capacitar o portador da doença a buscar melhores 
maneiras de alívio ou convívio com os sintomas.  

Ares 
Grupo Antitabagismo

Com o objetivo de auxiliar na cessação do tabagismo, 
oferece acompanhamento médico semanal e atividade 
em grupo, fortalecendo a possibilidade de sucesso na 
adesão ao tratamento proposto. 

Conheça os grupos ofertados no 
Espaço Viver Bem:

Cegonha 
Grupo de gestantes

Visando propiciar à gestante e seu acompanhante  
conhecimento para o autocuidado no período gesta-
cional e nos cuidados com o recém-nascido, o grupo 
oferece encontros práticos abordando todas as etapas da 
gestação e do pós-parto.

Coração Valente 
Grupo de reabilitação cardíaca

Tem como objetivo a inserção do beneficiário portador 
de doença cardíaca na realização regular de atividade 
física. As atividades são diversificadas e estimulam, além 
da prática de exercícios físicos, a interação social.

Kids Crescer Saudável  
Grupo de educação alimentar 

Grupo com abordagem multiprofissional direcionado 
para crianças de 7 a 10 anos e 11 meses. Tem como ob-
jetivo formar hábitos alimentares saudáveis ainda na  
infância, através de atividades práticas, dinâmicas e lúdi-
cas, nas quais todos os temas são abordados de forma des-
contraída, com muitos jogos, oficinas e brincadeiras. 
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Doce Vida 
Grupo para pacientes diabéticos 

Com o objetivo de promover atividades de empodera-
mento do autocuidado com a Diabetes melittus, o grupo 
realiza atividades presenciais com direcionamento edu-
cativo para hábitos saudáveis e correta adesão ao trata-
mento.

Estique-se 
Grupo de alongamento

Grupo focado em relaxamento e alongamento do corpo. 
O objetivo é reduzir os riscos de lesões, corrigir a postura 
ou aliviar dores e tensões. 

GCC
Gerenciamento de Casos Complexos

Programa voltado aos beneficiários portadores de doença 
crônica, com fragilidades e maior dependência, que são 
acompanhados através de telemonitoramento de suas 
condições de saúde.

Gesco
Grupo Pré-bariátrica

Direcionado aos beneficiários com indicação de gastro-
plastia, tem como objetivo dar todo o suporte necessário 
à efetividade da intervenção. O acompanhamento é  
realizado por equipe multidisciplinar e envolve várias  
atividades presenciais e por telemonitoramento,  
compreendendo o período do pré-operatório até 24 
meses após a realização do procedimento.       

Hiper Saudável
Grupo para pacientes hipertensos 

Destinado aos beneficiários que estejam suscetíveis 
à Hipertensão Arterial Sistêmica ou que já tenham a 
doença instalada. Formado por equipe multidisciplinar,  
o grupo tem como objetivo  fomentar a capacidade de 
autocuidado, através de encontros presenciais.

Ativar  
Grupo de estimulação cognitiva para idosos

Auxiliar as pessoas que necessitam de uma atenção espe-
cial à memória, compreender seu funcionamento e suas 
peculiaridades ao envelhecer, encontrar estratégias para 
melhorar ou manter o desempenho da memória de for-
ma dinâmica e objetiva, possibilitar a aplicabilidade dos  
treinos na vida diária, além de promover saúde no  
envelhecimento. 
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Unirunner’s
Grupo de corrida

Com foco para quem gosta de correr, com treinos ade-
quados. 

Respirar 
Grupo de reabilitação respiratória

Tem como objetivo a reabilitação respiratória e 
a manutenção da doença pulmonar, através de  
treinamento físico com exercícios de condicionamento 
e fortalecimento da musculatura como um todo, obje-
tivando aumentar a autonomia, melhorar o rendimento 
físico e estimular a interação social.

Circuito Funcional
Atividade física

A vida é cheia de obstáculos. Coloque-se à prova e 
estimule sua flexibilidade, velocidade, coordenação, 
equilíbrio, força e resistência de uma maneira muito di-
vertida!

Circuito Funcional Adaptado  
Atividade física

A melhor idade chega, mas os desafios continuam.  
Conheça nosso circuito adaptado e melhore a autonomia 
para a realização das atividades de vida diária, equilíbrio 
e prevenção de quedas.

Pilates  
Exercícios de solo

Aprenda a equilibrar corpo e mente estimulando sua 
flexibilidade em nossas aulas de Pilates solo.

Zen
Grupo de gerenciamento do estresse e ansiedade

Venha refletir sobre o estresse diário e aprenda a  
gerenciá-lo melhor a partir de técnicas de inteligência 
emocional.

Acolher
Grupo de apoio a mulheres com neoplasia

O objetivo principal é o acolhimento, envolvendo  
também a escuta, ressignificação e desenvolvimento de 
estratégias de enfrentamento para as situações em que 
cada participante encontra-se. A partir da convivência 
em grupo, troca de experiências e apoio mútuo, surge 
uma rede para fortalecer a qualidade de vida.
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Reduzir
Grupo de reeducação alimentar e emagrecimento

Grupo direcionado para beneficiários com sobrepeso/
obesidade, com o intuito de diminuição de peso corpo-
ral e consequentemente fatores de risco relacionados ao 
excesso de peso, adoção de hábitos de vida saudáveis,  
alimentação adequada e atividade física.

Ritmos
Grupo de dança

Aula de movimentos ritmados e coreografados com foco 
na percepção do corpo.

Super Estima
Grupo de mulheres

Direcionado à mulheres que na maioria dos dias exercem 
diferentes papéis, com objetivo de facilitar a busca por 
novas respostas para paradoxos que cercam o universo 
feminino.

Unimed Lar  
Serviço de atendimento domiciliar

Oferecido pela Unimed Litoral aos seus  
Clientes de forma personalizada e com 
equipe multidisciplinar, diminuindo os riscos de agravos 
decorrentes das internações prolongadas, proporcionando 
a recuperação juntamente aos familiares.

Empresa Saudável 
Grupo Corporativo

 
Através de questionário e avaliação física, realiza-se o 
perfil epidemiológico dos funcionários da empresa e os  
resultados são analisados por uma equipe  
multidisciplinar. 

Flor da Idade  
Grupo de mulheres acima de 55 anos

Voltado à discussão do envelhecimento com qualidade. 
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Gestão de Qualidade e 
Segurança do Cliente

A Qualidade busca, por meio de processos e metodologias 
garantir maior segurança do Cliente/paciente e por fim a  
satisfação dos mesmos. Na Operadora (áreas relacionadas ao 
administrativo) e nos serviços próprios (Hospital Unimed e 
Laboratório) optamos por certificações de qualidade como 
um método voluntário e periódico de avaliação dos proces-
sos. 

[G4-DMA]  Em agosto de 2016 a Unimed Litoral ingressou 
no Programa Qualifica, oferecido pela Unimed do Brasil em 
parceria com a Fundação Unimed e com a consultoria IQG-
SAÚDE, que tem como objetivo auxiliar o Sistema Unimed na 
obtenção desta acreditação.

O Programa Qualifica visa assessorar a Operadora no  
cumprimento dos requisitos da RN 277 e requisitos da  
Qualidade baseados na ISO 9001/2015, exigidos para acredi-
tação. O Programa foi dividido em 07 etapas, sendo executa-
do em 2 frentes integradas e complementares:
- Frente 1: Treinamento Ensino à Distância (EAD) sobre RN 
277 e ISO 9001/2015;
- Frente 2: Consultoria presencial a cada 2 meses para acom-
panhamento das atividades estabelecidas em cada passo e/
ou etapa.

A RN 277 trata-se de um requesito do programa instituído 
em 2011 pela Agência Nacional de Saúde (ANS), através da  
Resolução Normativa nº 277, visando incentivar a melhoria 
contínua na qualidade assistencial da saúde suplementar. O 

objetivo do programa é aumentar a qualidade da prestação 
dos serviços, por meio de critérios de avaliação que pos-
sibilitam a identificação e solução de problemas por parte 
das operadoras de planos de saúde com mais consistência,  
segurança e agilidade. 

O programa Qualifica se encerrou na Unimed Litoral em 
dezembro de 2017 com 100% dos Colaboradores participantes 
do EAD aprovados. Assim como atingiu o percentual geral 
de 96,15% de adesão às ações do projeto. No ano de 2018 a 
operadora possui como meta de seu planejamento estratégi-
co a certificação da RN 277.

No Hospital temos outra base de sustentação da Gestão 
da Qualidade. O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)  
atualmente é composto por gestores e lideranças das áreas 
e tem como objetivo promover e apoiar a implementação 
de ações voltadas à segurança do paciente, consistindo em 
um componente importante na busca pela qualidade no  
ambiente hospitalar [G4-PR1].
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Em 2015 o NSP definiu as 10 Metas de Segurança do Paciente, 
cujo objetivo é a prevenção do dano ao paciente através de 
ações e estratégias de educação e sensibilização para os Co-
laboradores. As metas de segurança estão pautadas nas Metas 
Internacionais de Segurança do Paciente. 

As 10 Metas de Segurança do Paciente são:
1 Identificação correta do paciente;

2 Cuidado limpo e seguro;
3 Segurança na prescrição, uso e na administração de me-
dicamentos;
4 Comunicação efetiva;
5 Prevenção de queda;
6 Paciente envolvido com sua própria segurança;
7 Prevenção de lesão por pressão;
8 Cateteres e sondas – conexões corretas;
9 Sangue e hemocomponentes administração segura;
10 Cirurgia segura.

Diante disso, o NSP desenvolve durante todo o ano ações que 
garantem o alcance das metas de segurança. O NSP se reúne 
mensalmente, onde são discutidos os seguintes assuntos: 
cenário dos eventos registrados e analisados no mês anteri-
or, tratativas institucionais dos eventos, apresentação e dis-
cussão de indicadores das Metas de Segurança do Paciente, 
devolutiva das ações e treinamentos realizados no mês ante-
rior e divulgação das ações do mês seguinte. 

Em 2017 o Hospital da Unimed Litoral avançou em relação 
aos registros dos eventos adversos. Passamos de um cenário 

onde precisávamos estimular os Colaboradores a registrar e 
passamos a ter  a necessidade de retorno dos eventos regis-
trados. Ou seja, conseguimos estimular e desenvolver o sen-
so crítico no Colaborador de que um evento registrado é uma 
oportunidade de melhoria. Diante disso, foi padronizado um 
mural interno de comunicação, chamado Gestão à Vista, para 
que sejam divulgadas as tratativas dos eventos. 

Como mais uma estratégia de manutenção da qualidade e 
segurança no atendimento ao paciente, foi criado em 2017 
pela Direção e Gestão da Qualidade o projeto Times de Alta 
Performance (TAPs). Esses times são compostos por gestores 
e Colaboradores dos diversos níveis hierárquicos, para criar 
e/ou aperfeiçoar e monitorar processos complexos, frágeis e 
de grande impacto para a qualidade e segurança do paciente. 
Mensalmente essas equipes fazem um “report” à Diretoria em 
relação às entregas propostas em cronograma [G4-PR1].

Esse projeto pôde proporcionar um nível de engajamento ex-
traordinário em nossas equipes. Como resultado de todo esse 
trabalho, elevamos o nível de segurança e confiabilidade com 
maiores benefícios e menores riscos ao Cliente.

A Gestão da Qualidade também contempla o processo de 
manifesto do Cliente, oferendo canais de comunicação para 
que o Cliente manifeste sua opinião sobre os produtos e 
serviços prestados, oportunizando à organização um olhar 
crítico e imparcial sobre os seus processos. Dar voz ao Cliente 
e estar sujeito a rever processos, procedimentos, identificar 
fragilidades até então desconhecidas ou despercebidas.

O SAC e a Ouvidoria são os canais de atendimento que  
aproximam pessoas, organizações e Clientes. Gerando a partir 
daí a melhoria contínua. 

Outro canal de manifesto é junto a ANS por meio de Notifi-
cações de Intermediação Preliminar – NIP. Durante o ano de 
2017 a Assessoria Regulamentar e Cadastro recebeu 7 (sete) 
NIPs relacionadas a saúde e segurança de nossos beneficiári-
os. Destas, foram arquivadas 5 (cinco) como não procedentes, 1 
(uma) como  reparação voluntária e eficaz e 1 (uma) que resultou 
em abertura de processo administrativo sancionador, devido ao 
entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar de 
que houve infração aos atos normativos instituídos pela mesma. 

No ano de 2017 foram recebidas 7 (sete) Notificações de Inter-
mediação Preliminares relacionadas a saúde e segurança dos 
beneficiários. Destas, 5 (cinco) foram arquivadas como “Não 
Procedentes”, 1 (uma) Arquivada com Reparação Voluntária 
e Eficaz (quando a Operadora reconhece e repara a falha) e 1 
(uma) encaminhada para abertura de Processo Administra-
tivo. Destaca-se que, internamente, a Unimed Litoral insti-
tuiu um Comitê que analisa todas as notificações (NIPs), com 
foco em melhoria contínua. Quanto a processos judiciais, das 
35 (trinta e cinco) demandas recebidas e relacionados a saúde 
e segurança dos beneficiários, 14 (quatorze) processos foram  
julgados “Procedente”, 14 (quatorze) julgados como “Proce-
dente em parte”, 1 (um) homologado acordo entre as par-
tes e 6 (seis) encontram-se “Em andamento” (na ocasião do  
fornecimento destas informações). Em relação a Códigos  
Voluntários, não ocorreram inconformidades relacionadas a 
saúde e segurança dos beneficiários.  

Verificamos ainda que em nossa avaliação de desempenho  
realizada pela ANS, através do Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS) atingimos o índice de 0,8545. Programa 
esse que faz parte de um conjunto de inciativas da ANS, com 
o objetivo de promover a melhoria contínua de programas  
assistenciais, visando a qualidade em atenção à saúde, garantia 

de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de processos 
e sua regulação, buscando sempre a integração e melhoria da 
qualificação dos serviços prestados junto aos beneficiários as-
sistidos pelas operadoras  [G4-PR2].
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Conduta e Integridade
[G4-DMA] Em 2017 a Unimed Litoral continuou a divul-
gação e sensibilização aos seus Colaboradores sobre o Códi-
go de Conduta e Ética  do Sistema Unimed como documen-
to oficial de compromisso com os valores e princípios éticos 
em seu processo de gestão, assim como na forma como se  
relaciona. Foram trabalhadas ações de marketing interno para  
disseminação do código e canais de comunicação para uso 
dos Colaboradores [G4-56].

Como uma das ações de disseminação, continuou-se a  
realização do Workshop intitulado “É legal”, o qual possui 
como objetivo despertar nos Colaboradores o senso crítico 
em relação a atitudes e comportamentos relacionados à cor-
rupção, discriminação, assédio moral, conflito de interesses 
e sigilo da informação. Assim como em 2016, a metodologia 
utilizada foi lúdica, com estudos de casos estimulando o Co-
laborador a se posicionar diante de situações críticas relacio-
nadas com as temáticas citadas. Em 2017 foram treinados 34 
Colaboradores, correspondendo à 3% dos Colaboradores [G4- 
SO4] .

   Figura 1:Divulgação workshop: “É legal?” enviada aos Colaboradores.

Durante o ano de 2017 a Assessoria Regulamentar e Cadas-
tro não recepcionou manifesto de denúncia sobre corrupção em 
nenhum dos seus canais: NIP (reclamação de Clientes  
junto à ANS) ou através de demandas judiciais. Lembramos  
ainda  que  a Unimed Litoral vem buscando pelo 
mapeamento dos riscos de todos os processos, de for-
ma a identificar os riscos vinculados aos fluxos 
dos processos e desta forma, conseguir mensu-
rar as medidas formais e válidas para inibir possíveis 
falhas e buscar a melhoria constante. Além  
disso, foi realizado diagnóstico referentes às 
questões sobre a gestão corporativa, transparência e  
inclusão da diversidade, por meio do preenchimento e análise 
de indicadores do sistema Unimed e Sescoop [G4-SO3].

Também em 2017 foi realizado diagnóstico referentes às 
questões sobre a gestão corporativa, transparência e inclusão 
da diversidade [G4-SO3]. 

Durante o período de relato, a Unimed Litoral não registrou 
casos nos quais esteja envolvida direta ou indiretamente em 
corrupção ou concorrência desleal [G4 - SO5].

O cuidado na conduta com os Clientes e beneficiários em 
2017 teve um acréscimo estratégico através da participação 
da Unimed Litoral durante a elaboração de uma política es-
tadual de segurança das informações. 
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Suprimentos
Para efetuar suas operações cotidianas, a Unimed Litoral 
conta com uma relação extensa de fornecedores de materiais 
OPME*, equipamentos, serviços, etc.

Atualmente a cadeia de fornecedores é complexa e de várias 
regiões do Brasil e exterior.

No fluxo descrito a seguir estão pontuadas as macro etapas 
que formam o processo de fornecimento da Unimed Litoral, 
com objetivos e iniciativas para cada uma delas, na tentati-
va de qualificar a cadeia de fornecedores atuando assertiva-
mente no segmento de saúde [G4-12]:

Neste fluxo, etapas como “Verificação de Pré-requisitos” 
e “Seleção de Fornecedores” são as mais impactantes na 
postura junto aos fornecedores devido as necessidades es-
peradas destes stakeholders estratégicos, pois há neces-
sidade de considerar além do usual “Preço-Prazo-Quali-
dade”, aspectos inerentes a resultados comprometidos com a 
sustentabilidade nas dimensões econômica, social e ambien-
tal  [G4-14].

Para consolidar este processo, em 2017 foram criadas ao de-
partamento de Compras as atribuições de gerenciador de 
contratos e negociador dentro do processo de compras, fican-
do sob responsabilidade desta função o relacionamento com 
os fornecedores mediante as boas práticas definidas para o 
processo de investimento e aquisição [G4-14].

Houve a necessidade de aumentar a cadeia de fornecedores  
devido a ampliação do Hospital da Unimed Litoral, com a  
realização de novos procedimentos assistenciais (sendo al-
guns de alta complexidade) a fim de dar suporte em supri-
mentos e serviços [G4-13]. 

*OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais.
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Saúde Ambiental
[G4-DMA]  A resolução – RDC/ANVISA nº 306, de 7 de 
dezembro de 2004, entre outras legislações ambientais, nos 
norteia quanto ao gerenciamento dos resíduos gerados na Co-
operativa. Temos o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) elaborado e possuímos um con-
junto de procedimentos planejados e implementados, com 
base científica e legal, visando a redução de resíduos gerados 
e o correto manejo até a destinação final [G4-15] [G4-EN23].

Empresas terceirizadas devidamente licenciadas junto
aos Órgãos Ambientais -Método

determinado

Reciclá�l Infectante Comum Químico TOTAL

Peso
(toneladas)

2016
38,03

Não
Perigoso

Cooperativa de
 Reciclagem

Autoclavação
e  destinação

em  Aterro 
Licenciado

Aterro
 Sanitário

Incinerado ou
 Estabilização
 química em 

célula de 
Classe I

Não
PerigosoPerigoso Perigoso -

-

69,61 78,29 14,64 200,57

Classificação

Método de
 Disposição

Peso
(toneladas)

2017
36,11 82,77 61,94 13,05 193,87

Em 2016 foi realizada a implantação do controle de  
geração, descrição do inventário de resíduos e o treinamen-
to “in loco” sobre o PGRSS. Em 2017 refizemos as ações do 
ano anterior, implementamos indicadores, revisamos os 
contratos das empresas terceirizadas e, de acordo com a 
análise, trocamos o fornecedor.

Em relação a 2017, comparado a 2016, tivemos uma 
redução na geração de resíduos de 3,34%. Já na pro-
dução do resíduo infectante houve um aumento de 
18,9% em virtude da ampliação do quadro de cirur-
giões de diversas especialidades e, consequentemente, 
acréscimo no número de cirurgias/mês [G4-EN23]. 

Como desafio para 2018 ficará a criação de metas para a re-
dução da geração de resíduos, retomar as avaliações multi-
setoriais da implantação de novos produtos químicos e dar 
continuidade nas ações de conscientização dos Colabora-
dores e beneficiários.
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Saúde Social
Gestão de Pessoas

Fazer a gestão das pessoas na Unimed Litoral é sinônimo de 
engajamento e inovação. Os processos e as relações estabe-
lecidas entre as áreas têm como objetivo potencializar a efi-
ciência do capital humano dentro da organização. Nossos  
Colaboradores têm um papel fundamental para o  
fortalecimento da cultura organizacional e da marca  
Unimed, contribuindo para a excelência no atendimento,  
qualidade dos serviços prestados e sustentabilidade do negócio  
[G4-DMA].  

A prestação de serviços em saúde impõe desafios diários à 
organização, uma vez que o produto final é o atendimento 
prestado ao Cliente. Por isso, captar, selecionar, integrar, re-
ter, capacitar, desenvolver e manter as pessoas engajadas 
com os objetivos organizacionais tornam-se os principais 
focos das lideranças. As áreas de Desenvolvimento Huma-
no e Organizacional (DHO) e Relações Trabalhistas (RT) são  
responsáveis por instrumentalizar, desenvolver e dar suporte 
às lideranças. A área de DHO é composta pelos processos de 
Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, 
Remuneração, Clima e Carreira e Sustentabilidade. Entre as 
Políticas e Programas elaborados e desenvolvidos com foco 
em atender as necessidades e promover o desenvolvimento 
dos Colaboradores, estão:

- Programa Viver Qualidade - VQ;
- Programa de Desenvolvimento de Lideranças - PDL;
- Auxílio educação com subsídio do Sescoop;
- Política de Desligamento Responsável;
- Política de Sucessão e Remuneração;
- Liderança em Movimento;
- Trilha de Desenvolvimento;
- Academia de Liderança.
 
Preocupada em garantir o cumprimento da legislação tra-
balhista vigente e estreitar o vínculo com o Sindicato Laboral, 
a Unimed Litoral criou a área de Relações Trabalhistas, que 
é composta pelos processos de Administração de Pessoas. O 
objetivo principal é orientar a direção e o time de liderança 
nas tomadas de decisões, minimizando as possibilidades de 
violação dos direitos dos Colaboradores. A área de Relações 
Trabalhistas é responsável também por todos os processos 
que envolvem pagamentos e benefícios de Colaboradores, 
bem como suas obrigações acessórias.

Atualmente 100% dos Colaboradores CLT são cobertos por 
acordo de negociação coletiva, assim como contam com 
liberdade para associarem-se a representações que defendam 
seus interesses laborais [G4-11]. 
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[G4-DMA] Todas as diretrizes, processos, normas e regras que 
compõem a base de Gestão das Pessoas da organização são 
descritas na Política de Gestão de Pessoas, que visa propor-
cionar o desenvolvimento, a valorização, a retenção, o bom 
clima, a qualidade de vida e a segurança dos Colaboradores, 
cumprindo a legislação vigente e engajando os talentos iden-
tificados com a Missão, Visão e Valores da organização.

[G4-DMA] É responsabilidade da Unimed Litoral cultivar e 
disseminar a cultura do cooperativismo para que os proces-
sos de gestão de pessoas estejam em conformidade com a 
Missão e os Valores organizacionais, tendo como ferramen-
tas os indicadores monitorados e reportados à Unimed do 
Brasil, como balanço social e indicadores de Gestão de Pes-
soas, entre outras ferramentas relacionadas aos objetivos da  
Cooperativa. 

A organização (representada pela Alta Direção) bem como 
todo o time de liderança (representada pelos gestores) e as 
equipes (representada por todos os Colaboradores) possuem 
um papel importante na manutenção de todos os processos 
que envolvam pessoas. 

As lideranças possuem um papel de integração na gestão, 
alinhando e definindo processos, promovendo o diálogo entre 
as áreas, fomentando a análise crítica das situações problema, 
desenvolvendo a equipe com foco em resultado, tomando de-

cisões,  mediando conflitos e realizando feedbacks. 

Os Colaboradores devem atuar com foco no Cliente, de for-
ma humanizada, se engajando para o alcance dos resul-
tados, contribuindo com as estratégias de melhorias dos 
processos, trabalhando em equipe, respeitando as normas e 
regras definidas pela organização, buscando seu desenvolvi-
mento profissional e contribuindo positivamente com o cli-

Clima e Carreira
Em relação aos Colaboradores da Unimed Litoral, atualmente 
estão assim organizados [G4-10]:

A rotatividade/turnover da Unimed Litoral no ano de 2017 
teve uma média de 2,16% [G4 -LA1].  

A Unimed Litoral possui o processo de avaliação de  
desempenho instituído. Este é anual e contempla a  
autoavaliação do Colaborador e a avaliação do seu líder 
imediato. A partir da realização dessas avaliações, gera-
se um relatório com ambas as avaliações que serve como  
subsídio para a realização e condução do feedback.  
Participam deste processo mensalmente os aniversariantes de  
empresa. Ou seja, a partir de 1 ano de empresa os Co-
laboradores já são inclusos neste processo. Nossa 

meta de realização é de 100% do público-alvo [G4-9]. 

Para a Unimed Litoral, os principais benefícios deste processo 
são:

- Auxiliar os Colaboradores no seu autodesenvolvimento;
- Descobre e fomenta novos talentos;
- Informa sobre o desempenho humano e sua contribuição 
para o desempenho organizacional;
- Identifica as necessidades de T&D;
- Agrega na tomada de decisão para promoções, remaneja-
mentos e/ou desligamento de colaboradores;
- Dinamiza as políticas de Gestão de Pessoas;
- Favorece a produtividade e melhora o relacionamento in-
terpessoal;
- Estimula o vínculo entre os líderes e suas equipes.

O público-alvo para as avaliações do ano de 2017 foi de 726 
Colaboradores. Destes, 78,65% corresponde ao gênero femi-
nino e 21,34% ao gênero masculino, realidade muito próxima 
ao ano anterior [G4 -LA11].

As competências avaliadas es-
tão de acordo com o grupo de cargos  
(Auxiliares, Assistentes, Monitores, Analistas, Coorde-
nadores, Gerentes), presentes também na descrição de cada 
cargo.ompetências na avaliação de desempenho estão de 

Indicadores Feminino Masculino

Nº total de Colaboradores

Colaboradores CLT

Jo�ns Aprendizes

�tagiários

885

884

20

1

249

247

7

2

Gestão de Pessoas
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As competências da Unimed Litoral são:
- Comunicação;
- Iniciativa;
- Relacionamento interpessoal;
- Trabalho em equipe;
- Criatividade;
- Foco no Cliente;
- Orientação para resultados;
- Visão estratégica;
- Liderança de pessoas;
- Gestão de Pessoas;
- Abertura à mudança;
- Conhecimento teórico-prático e aplicabilidade;
- Acolhimento;
- Proatividade;
- Liderança por objetivos.

Os resultados individuais obtidos por esse processo são  
abordados a partir de um Plano de Desenvolvimento Indi-
vidual (PDI), pelo qual o avaliador é responsável em realizar 
em conjunto com o avaliado, fomentando que este seja o pro-
tagonista do seu próprio desenvolvimento. Esta ferramenta 
é obrigatória a todos os avaliados que obtiveram percentu-
al menor de 75 em qualquer competência, pois entende-se 
que de alguma forma ele não está atendendo as expectativas 
daquela competência exigida ao seu cargo e precisa desen-
volvê-la para um melhor andamento de suas atividades.

De forma coletiva, os resultados são utilizados como levan-
tamento de necessidades de treinamento. Também são le-
vantadas as principais necessidades por área, as quais são 
discutidas em conjunto com os gestores para mapeamento 
dos treinamentos necessários para o ano. Estes dados são  
emitidos por grupo de cargos (Auxiliares, Assistentes, etc) 
possibilitando uma análise mais crítica e assertiva aos  
treinamentos oferecidos [G4 - LA11].

Principais motivos de desligamentos em 2017:
- Competências comportamentais;
- Falhas técnicas/falta de conhecimento técnico;
- Problemas pessoais/mudança de cidade;
- Opção por outro vínculo/outra proposta de emprego.

Visando inibir o crescimento do percentual de turnover, 
a Cooperativa vem adotando algumas práticas, como por  
exemplo: 

- Política de desligamento: alinhamento de critérios para o 
processo de desligamento, como por exemplo a realização de 
feedback com no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias do 
pedido de desligamento.
- Análise do turnover: dado analisado mensalmente, atre-
lado á entrevistas de desligamentos e informações sobre o 
andamento da área. Ao identificar uma área em que o dado 
de turnover está em crescimento ou acima do esperado, é  

realizado um alinhamento com o gestor visando identifi-
car possibilidades de melhorias para modificar o cenário 
identificado. Após, a área de Desenvolvimento Humano e  
Organizacional presta suporte ao gestor nas ações que serão  
realizadas em virtude destes dados, assim como realiza um 
acompanhamento nos meses subsequentes.

 
é realizado um alinhamento com o gestor visa

Feminino
37,44%

34,05%

1,20%

301 – 72,7%

Masculino
14,49%

12,56%

0,24%

113 – 27,3%

Até 29 anos

De 30 a 50 anos

A partir de 51 anos

TOTAL – 414 admiss�s

Percentual de Admiss�s [G4-LA1]:
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Saúde e Segurança
A Unimed Litoral é uma empresa preocupada com a herança 
a ser deixada para as futuras gerações. Sendo assim, cre-
mos no princípio da precaução onde fazemos prevalecer a  
qualidade e excelência dos serviços prestados, em com-
pliance com a legislação vigente e a permanente conexão  
respeitosa entre o ser humano e o meio ambiente [G4-DMA] 
[G4-14].

Tendo em vista o dimensionamento da Norma Regulamenta-
dora 05 do Ministério do Trabalho, o Hospital Unimed possui 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), consti-
tuída por 11 (50%) membros eleitos e 11 (50%) representantes 
da gestão [G4-LA5].

Os outros seis núcleos da Cooperativa não têm por obrigação 
constituir uma Comissão, em virtude do número de  
Colaboradores e o grau de risco. Para preservar a saúde e 
garantir a segurança dos Colaboradores, a Cooperativa indi-
cou um membro representante de cada núcleo para integrar 
uma segunda comissão, abrangendo assim 100% da empre-
sa. As comissões refletiram sobre o ciclo do resíduo dentro 
e fora do estabelecimento, implementaram ações com foco 
no aperfeiçoamento dos processos,  prevenção de acidentes e 
doenças ocupacionais.

[G4-LA6] Comparado a 2016, no ano de 2017 ocorreu uma re-
dução de 9,4% nos acidentes típicos e 7,7% nos de trajeto. Na 
metade do último ano foi implantada a rotina de análise dos 
acidentes pelos gestores, onde cada líder avalia as condições 
do acontecido e cria um plano de ação (exceto dos acidentes 
de trajeto) na tentativa de evitar outros ocorridos pelo mesmo 
motivo. A incidência maior é no grupo feminino, tendo em 
vista que a maioria dos nossos Colaboradores são mulheres.

Após a comunicação de incidente e acidente realizamos 
a investigação. Logo, o Colaborador passa pelo médico 
do trabalho para avaliação clínica. Sendo caracterizado o  
acidente/incidente, as técnicas de Segurança do Trabalho  
realizam o registro com o levantamento de dados em programa  
específico. Se caracterizado acidente, as mesmas abrem a Co-
municação de Acidente de Trabalho – CAT e um Registro de 

2017

Feminino Masculino Feminino Masculino

Acidente de Trabalho - Típico

Acidente de Trajeto

D nças Ocupaci�ais

Acidentes Fatais

25

11

3

0

7

2

1

0

24

10

3

0

5

2

1

0

2016 Ocorrência - RO, para a liderança analisar e definir ações.

Os Colaboradores que sofreram acidente com material  
biológico e fizeram uso do antirretroviral, permaneceram em 
acompanhamento durante 6 meses com a Saúde Ocupacio-
nal. Foram notificados através do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) todos os acidentes graves (no 
caso, os acidentes que envolveram sangue e/ou fluido corpo-
ral.)

2016 2017

Taxa de Frequência

Taxa de Gravidade*

Taxa de Lesão

Taxa de Doença Ocupacional

Taxa de Horas Perdidas

Taxa de Absenteísmo

0,48% 1,00%

6,60% 6,31%

5,0% 10,0%

10,0% 8,0%

3,3% 3,2%

0,7% 0,8%

*Em 2016, temos dados parciais devido a implantação do sistema no segundo semestre.
**Fórmula utilizada: Taxa de Severidade de Acidente de Trabalho: SAT = (Horas perdidos por incapacidade / horas homem trabalhadas) x 200.000

Em 2016 ocorreu 1 afastamento por acidente de trajeto. Já em 
2017, tivemos 3 benefícios por este motivo, alterando signifi-
cativamente as Taxas de Frequência e de Lesão.

Levando em consideração os benefícios pela Previdência Social, 
realizamos a Taxa de Lesão e de Doença Ocupacional. Devido as 
ações preventivas, ocorreu uma redução na incidência de doença 
ocupacional. Já o afastamento por acidente de trabalho apresen-
tou um aumento em virtude dos ocorridos durante o trajeto.
Realizamos o comparativo entre 2016 e 2017 da taxa de  
absenteísmo. Estamos abaixo da média nacional, mas 
continuamos com o propósito de reduzir ainda mais a quanti-
dade de atestados. A proposta para 2018 é realizar a avaliação 
de todos os atestados apresentados pelos Colaboradores com o 
intuito de reduzir o absenteísmo através da verificação do CID 
de maior incidência a criação de ações para determinados públi-
cos, encaminhar para os grupos de qualidade de vida e prevenir 
doenças ocupacionais.
A Unimed Litoral, por ter uma vasta gama de atividades, pos-
sui diversas escalas de trabalho. Sendo assim, possuímos indi-
cadores e relatórios de acordo com horas e não em dias ou outro 
formato.
[G4-LA7] Há vários programas e ações de saúde com um olhar 
preventivo implementados na Cooperativa. Entre eles, podemos 
destacar os seguintes:
- Programa de Conservação Auditiva (PCA);
- Programa de Proteção Respiratória (PPR);
- Plano de Proteção Radiológica;
- Avaliação de posto de trabalho;
- ProSaúde Programa de Qualidade de Vida.
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Este último foi implementado em 2017 com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida e o estado de saúde dos Co-
laboradores da Unimed Litoral, e consequentemente trazer 
benefícios para  a Organização, traduzidos em aumento da 
produtividade e redução do gasto com o benefício de as-
sistência à saúde.
          
          
   

O ProSaúde é um macroprograma voltado à valorização, 
o reconhecimento e desenvolvimento do seu quadro de  
Colaboradores e Cooperados. Por sua vez, é o pilar de ações 
voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida dos  
colaboradores da Cooperativa, com foco na mudança de  
comportamento e adoção de estilos de vida saudáveis.
Especificamente as ações são destinadas a determinado pú-
blico, conforme justificativas embasadas no diagnóstico pre-
liminar do Perfil Epidemiológico, ou seja, o público-alvo é 
definido conforme os fatores de risco.

As ações de 2017 foram:
- Campanha de Vacinação contra a Influenza;
- Reduzir – O Desafio;
- Programa de Saúde Mental;
- Peraê;
- Equilibradamente;

- PomtoG;
- Ações de Conscientização;
- Blitz Saúde.

Não há descrição de ações obrigatórias referente à saúde e 
segurança do trabalho no descritivo da Convenção Coleti-
va vigente, com exceção das avaliações ocupacionais e o  
fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s).  No entanto, a Cooperativa tem como responsabilidade 
zelar por boas condições de trabalho, fato este que desde 2015 
somos parceiros do Programa Trabalho Seguro [G4-LA8] .

Programa Trabalho Seguro:
O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
instituído em 2011 por iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em 
parceria com diversas instituições públicas e privadas, visa a 
formulação e execução de projetos e ações nacionais volta-
dos à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento 
da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Seu 
principal objetivo é contribuir para a diminuição do núme-
ro de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais no Brasil 
[G4-LA8] .
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Gestão de Marketing e 
Desenvolvimento 

Comunicação Interna
e Endomarketing

Além de fazer conexão entre a gestão da Cooperativa e seus 
públicos, o Departamento de Comunicação e Marketing da 
Unimed Litoral oferece estratégias para as demais áreas da 
Cooperativa para uma maior assertividade na comunicação. 
Também atua como Guardião da Marca, garantindo que as 
diretrizes dos manuais de comunicação da Marca Unimed 
sejam seguidas. 

Buscando tornar a comunicação entre os Colaboradores mais 
dinâmica e semelhante às redes sociais, a ferramenta Intranet 
permite a divulgação de treinamentos, notícias e eventos  
realizados dentro e fora da Cooperativa. Além de armazenar 
documentos de apoio para as áreas, também permite a criação 
de enquetes e lista de aniversariantes. Missão, Visão e Valores 
da  Cooperativa também estão disponíveis na ferramenta. 
Mantendo a comunicação impressa, a Revista Unimed traz 
em suas publicações bimestrais matérias mais completas so-
bre eventos, indicadores, premiações, fluxos de trabalho, nor-
mativas, além de uma coluna social disponível para interação 
dos Colaboradores. 

A comunicação impressa também acontece nos murais  
disponíveis em todos os núcleos da Cooperativa, facilitando 
a comunicação para a área assistencial. Já o Cooperado tem 
acesso às informações pertinentes num portal (site) exclusivo.

   Fotos: 07 de Abril - Dia Mundial da Saúde.

A comunicação com o Cliente externo tem como principal 
canal o Portal da singular (site oficial). Nele o Cliente tem 
acesso aos dados do plano já contratado, opções de plano para 
contratação, serviços disponíveis pela Instituição, notícias de 
saúde e qualidade de vida, cadastro de currículos, solicitação 
de visita técnica entre diversas outras opções. 

Desde 2015 a página oficial no Facebook tem sido uma via 
de mão dupla, onde o público em geral tem acesso às princi-
pais atividades da Cooperativa, além de ser um canal direto 
de comunicação. Temos ainda o Falecom, Chat online e Ou-
vidoria, além de realizar autorizações e dar orientações sobre 
exames e procedimentos. Como novidade tivemos o atendi-
mento via WhatsApp, uma ferramenta prática com o intuito 
de amenizar a fila de espera para atendimentos presenciais de  
autorização a agendamento de exames. Além da tradicional 
mídia visual com outdoors, revistas e jornais. 

Comunicação com o Cliente
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Ouvidoria

A Ouvidoria é um serviço de atendimento ao consumidor que 
estabelece um contato direto entre a organização e o Cliente.
Tem como objetivo acolher elogios, sugestões, denúncias 
e reclamações em 2ª instância, de modo a tentar resolver 
conflitos que surjam no atendimento ao público, e subsidiar 
aperfeiçoamento dos processos de trabalho, buscando sanar 
eventuais deficiências ou falhas em seu funcionamento. Den-
tre os manifestos registrados pelo Cliente no canal de Ouvi-
doria, não houve reclamações, caso ou denúncias classifica-
das como discriminação [G4-HR3]. 

Além disso, a Unimed Litoral também disponibiliza ferra-
mentas on-line para os Clientes, prestadores e Cooperados. 
Entre elas:

Clientes:
- Emissão de laudo laboratorial;
- Emissão de laudo de diagnóstico por imagem;
- Emissão de boleto/fatura do plano de saúde;
- Consulta de status de autorização solicitada;
- Consulta de dados do contrato (carências, nome do produto, 
e outros);
- Alteração de dados cadastrais.

Médicos:
- Visualização de resultado de exames laboratoriais e laudos 
de exames de imagem de seus pacientes.*
*Disponível para exames executados nos Serviços Próprios da Unimed Litoral.

Consultórios, Clínicas e Hospitais:
- Visualizar extrato de pagamento;
- Atualizar dados cadastrais;
- Solicitar autorização de procedimentos;
- Enviar produção médica para faturamento.

Sustentabilidade
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Na Unimed Litoral a Sustentabilidade se baseia em vári-
os fatores, que vão desde a relação ética e transparente da  
Cooperativa com seus públicos de interesse até a contribuição 
com o desenvolvimento da sociedade onde está inserida  
[G4-DMA]. 

Não há como ser socialmente responsável sem cumprir com 
as suas obrigações legais, sem ter o cuidado de manter um 
diálogo constante com seus públicos, sem dar boas condições 
de trabalho aos seus Colaboradores, sem prestar serviços de 
qualidade aos seus Clientes ou cobrar a mesma postura dos 
seus fornecedores, por exemplo. Portanto, a sustentabilidade 
começa na conduta ética da Cooperativa em todos os seus 
relacionamentos. [G4-DMA].

A Unimed Litoral assume o compromisso, em conjunto com 
todas as Unimeds de Santa Catarina, de contribuir com uma 
nova forma de fazer negócios, incentivando uma relação sus-
tentável, priorizando  critérios que contemplem a perspectiva 
do triplo resultado: econômico, social e ambiental.
 
As ações e projetos da Cooperativa seguem os princípios da 
Política de Sustentabilidade dos Públicos, que servem como 
uma ferramenta de aprendizado e avaliação da gestão no 
que se refere à incorporação de práticas de sustentabilidade  
empresarial ao planejamento estratégico, e ao monitoramen-
to e desempenho geral da empresa [G4-15].

Política de Sustentabilidade

Além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a 
Política de Sustentabilidade Nacional (criada pela Unimed do 
Brasil) e a Política de  Sustentabilidade Estadual (estruturada 
pela Unimed Federação de Santa Catarina) têm como objeti-
vo estreitar o relacionamento com os stakeholders. Estas tam-
bém são seguidas por aqui, pois servem como ferramentas de 
aprendizado e avaliação da gestão no que se refere à incorpo-
ração de práticas de sustentabilidade empresarial ao planeja-
mento estratégico, e ao monitoramento e desempenho geral 
da organização [G4-15].

Gestão da Sustentabilidade
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História da Sustentabilidade da Unimed Litoral

A área existe há 21 anos na Unimed Litoral. No entanto era 
denominada como Responsabilidade Social e em 2016 pas-
sou a ser chamada de Sustentabilidade. Essa mudança ocor-
reu devido a percepção de um  progresso em relação ao  
entendimento e foco dos projetos e ações desenvolvidos pela 
área, evoluindo do assistencialismo para a compreensão de 
que a ética, a transparência e a contribuição com  o desen-
volvimento da sociedade onde a Unimed está inserida, são 
questões importantes para os públicos envolvidos com a or-
ganização.

Diante dessa percepção, a área iniciou a busca pelo equilíbrio 
dos pilares econômico, social e ambiental, passando a ser 
chamada de Sustentabilidade.

Programas e Projetos

A Unimed busca alinhar suas ações com os 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), que  são metas estabelecidas pela Organi-
zação das Nações Unidas – ONU, para alcançar o desenvolvimento sus-
tentável do mundo até 2030.

Os ODS foram pensados com base nos avanços dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio (ODM) – cuja data limite para serem alcança-
dos foi o final do ano de 2015.

Com isso a ONU organizou uma Conferência sobre Desenvolvimento 
Sustentável e, por meio de um amplo processo participativo lançado na 
Rio+20 em 2012, a Agenda 2030 foi criada para colocar o mundo em 
um caminho mais sustentável e resiliente.

A Agenda é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperi-

dade. Foi adotada por 193 países-membros das Nações Unidas, inclu-
sive o Brasil, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável em setembro 
de 2015.

A Agenda consiste em: uma Declaração, 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável e suas 169 metas, bem como uma seção sobre  
meios de implementação e de parcerias globais, e um roteiro para 
acompanhamento e revisão. Os ODS e suas metas serão acompanha-
dos por meio de indicadores.

Esses objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam de forma equi- 
librada as três dimensões  do desenvolvimento sustentável: econômica,  
social e ambiental. Eles deverão ser alcançados até o ano 2030, o que 
dá o nome a Agenda.

Fonte: Plataforma Agenda 2030 - www.agenda2030.com.br/
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Objetivo 1 - Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares.

Objetivo 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 
melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Objetivo 3 - Saúde e Bem-estar
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades.

Objetivo 4 - Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos.

Objetivo 5 - Igualdade de Gênero
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas.

Objetivo 6 - Água Potável e Saneamento
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos.

Objetivo 7 - Energia Limpa e Acessível
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 
preço acessível à energia para todos.

Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura
Construir infraestruturas resilientes, promover a industria- 
lização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

Objetivo 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, incluso e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos. 

Objetivo 10 - Redução das Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
Torna as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 12 - Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Objetivo 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima
Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima 
e seus impactos.

Objetivo 14 - Vida na Água
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Objetivo 15 - Vida Terrestre
Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossiste-
mas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater 
a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a 
perda de biodiversidade.
Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desen-
volvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclu-
sivas em todos os níveis

Objetivos para em 2030 alcançarmos o desenvolvimento 
sustentável.

Objetivo 17 - Parcerias e Meios de Implementação
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parce-
ria global para o desenvolvimento sustentável.
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Aos Colaboradores
Programa de Treinamento e Desenvolvimento - Viver Qualidade
O principais temas abordados nos treinamentos foram: “comunicação assertiva e não violenta”, “gestão de conflitos”,  “gestão de 
pessoas”, “gestão do tempo”, “foco no Cliente”, “inteligência emocional” e “oratória” [G4 - LA9].

FemininoCategoria funci�al Número médio de horas Masculino

1.968,87

9.608,58

1.331,6

19.382,00

32.291,05

Gestão

Técnico

Apoio

Operacional

TOTAL

1.343,3 625,57

7.898,4 1.710,18

960,3 371,3

15.481,00 3.901

25.683,00 6.608,05

O Programa Viver Qualidade atua desde o levantamento de necessidades de treinamento até a mensuração dos resultados  
obtidos, através das avaliações de reação, retenção e eficácia. As principais ferramentas que contribuem para o Levantamento de 
Necessidades de Treinamento (LNT) são: avaliação de desempenho, entrevistas de desligamento, pesquisa online e a pesquisa de 
clima. Os treinamentos são oferecidos por modalidade, aculturando o novo Colaborador em relação a Missão, Visão e Valores,  
instrumentalizando-o para atuar frente aos desafios diários e desenvolvendo-o com foco em processos e pessoas. Por meio do 
programa foram desenvolvidos diversos talentos, gerando oportunidades de crescimento profissional e qualidade de vida aos 
Colaboradores.
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Modalidades de treinamento:
Institucional: visa o desenvolvimento das competências insti-
tucionais alinhadas às estratégias de sustentação do negócio. 
Os treinamentos institucionais são obrigatórios para todos os 
Colaboradores, estagiários e jovens aprendizes. 
Principais temas abordados:  Missão, Visão e Valores, e as 
competências da Unimed Litoral.

Técnico: Corresponde a capacitação técnica para atender as 
necessidades de cada cargo ou área. Principais temas aborda-
dos: Br Office Calc, cadeia de valores, cuidados de enferma-
gem no pós-operatório, punção e manutenção de cateter  e 
gestão de processos de autorização. 

Autodesenvolvimento/Comportamental: Têm como objetivo 
despertar nos profissionais o interesse para o aprendizado e a 
responsabilidade por seu processo de desenvolvimento pes-
soal e profissional. 

Principais temas abordados:

Comunicação e feedback, gestão de pessoas, comunicação as-
sertiva e não violenta, gestão do tempo, gestão de conflitos, 
inteligência emocional e oratória. O percentual de Colabora-
dores abrangidos pelo Programa de Treinamento e Desen-
volvimento em 2017 foi de 86%.

Programa de Preparação para a Aposentadoria
O Programa possui duas vertentes: encontros  
individualizados, sendo público-alvo os Colaboradores que 
estejam com menos de um ano para se aposentar, e workshops 
bimestrais, tendo como público-alvo Colaboradores acima 
de 45 anos. Contudo, deixamos aberto para que qualquer  
Colaborador possa participar. O objetivo do programa é pro-
porcionar planejamento e reflexão dessa etapa da vida, opor-
tunizando conhecimento para que identifiquem condições 
de desfrutá-la, ocupando seu tempo com atividades prazero-
sas, buscando sua participação em diferentes grupos sociais 
[G4-LA10]. 

Feminino
905

797

88%

Masculino
256

207

80%

Nº total de Colaboradores

Nº total de Colaboradores treinados

Percentual

Indicador
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O processo de inclusão é um grande desafio para as organizações. O Programa de Inclusão da Diversidade busca promover um espaço de dis-
cussão e reflexão sobre a inclusão junto aos seus Colaboradores desde 2013. Além disso, instiga a quebra de paradigmas em relação à inclusão da 
diversidade, amplia a visão sobre comportamento e relações de trabalho com pessoas com deficiência, fortalece o vínculo entre a empresa e os 
Colaboradores com deficiência e expande as formas de comunicação, fornecendo cursos de Libras aos Colaboradores em geral. Este Programa 
pode promover a integração de todos no enfrentamento dos desafios do dia a dia, fomentando discussões no sentido de conviver com o diferente

4 ENCONTROS

realizados

114 PESSOAS

atendidas

Programa de Inclusão da Diversidade - PRIDE Projeto Biblioteca Ambulante
Este Projeto é realizado por meio de visitas nas áreas da Unimed Litoral. 
Os livros são disponibilizados dentro de um carrinho, com objetivo de 
incentivar e facilitar a leitura, tornando-a um hábi-
to constante. Esta é uma ação contínua, que 
busca facilitar o acesso aos benefícios que o hábito da leitura pro-
porciona dentro do ambiente corporativo, tanto para ampliação de  
conhecimento a nível pessoal, quanto para carreira profissional. O acer-
vo da biblioteca possui cerca de 415 livros de diferentes estilos literári-
os, assim como livros técnicos e estratégicos. A renovação do acervo é 
realizada através das sugestões dos próprios usuários do Projeto, sendo 
esta uma decisão compartilhada.

70
AO ANO

VISITAS

realizadas

577
AO ANO

LIVROS

emprestados

490
AO ANO

COLABORADORES

beneficiados
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A gincana denominada Liga Solidária Unimed, a qual teve seu início 
em 2016, se baseia na promoção de campanhas com a participação 
dos Colaboradores. Esta ação tem como objetivo a arrecadação de itens 
para instituições apoiadas e indicadas por Colaboradores das singu-
lares, além da integração e fomento do voluntariado nas relações de 
trabalho.

9

2017

INSTITUIÇÕES
beneficiadas

DESDE
827

PESSOAS
beneficiadas

8CAMPANHAS

realizadas

Liga Solidária

Confira o total arrecadado em 2017:
1ª Etapa: 2.163 peças de roupa
2ª Etapa: 700 itens pet
3ª Etapa: 1.252 itens de higiene
4ª Etapa: 464 itens de material escolar
5ª Etapa: 685 brinquedos
6ª Etapa: 63 cartinhas de Natal 

Divulgação aos Colaboradores das doações realizadas em 
cada etapa da campanha – Liga Solidária

À Comunidade
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Esse Projeto atua em parceria com a Associação Beneficente Uni-
dos por Todos (ABUT) no desenvolvimento da prática esportiva na  
modalidade futsal, como meio de fomentar a convivência comunitária 
e familiar entre as crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, estudantes 
da rede pública de ensino regular do Vale do Itajaí. Tem como foco o 
desenvolvimento educacional, social, contribuindo para o exercício da 
cidadania. O Projeto teve início no ano de 2017.

+DE 16 MIL

EM 2017

R$
investidos

+DE 150

1

CRIANÇAS

INSTITUIÇÃO

EM 2017atendidas

beneficiada

Projeto Futsal ComunitárioProjeto Surf Comunitário
O Projeto Surf Comunitário tem como finalidade desenvolver a ci-
dadania por meio da prática esportiva. Além de promover o acesso ao  
esporte às crianças de baixa renda, o Projeto visa disseminar conceitos 
de prevenção à saúde por meio de atividades educativas, com orien-
tações e palestras para alunos e seus familiares. Esta modalidade aten-
deu em contraturno 64 crianças e adolescentes de Itajaí. O público-alvo 
são crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos que estejam matriculados 
no ensino fundamental e médio [G4–S01].

64 CRIANÇAS

atendidas13.143,50R$

*Dado do ano de 2017

investidos

3 INSTITUIÇÕES

beneficiadas
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O Programa prevê a abordagem de temas como saúde, qualidade de 
vida e prevenção de acidentes ainda no ambiente escolar, onde há 
espaço para reflexões aprofundadas e oportunidades para discutir e 
apoiar hábitos de vida mais saudáveis. Neste sentido, o Viver Bem na 
Escola busca proporcionar aprendizagens significativas aos estudantes, 
que ultrapassem os muros da escola e sejam incorporadas na rotina 
familiar, por meio de uma postura investigativa e curiosa frente aos 
fatos, desafiando-os a construir conceitos sobre qualidade de vida e a 
refletir sobre a importância de suas escolhas para uma vida mais lon-
ga, saudável e feliz. O Programa atua como uma consultoria em saúde 
para escolas da rede pública de ensino, representadas neste ano por:  
CEDIN Angela Dalçoquio (localizado no bairro Imaruí), a EEB Ani-
bal César (localizado no bairro São Vicente), Centro Educacional Pro-
fessor Cacildo Romagnani (localizado no bairro Cidade Nova) e SESI 
(localizado no bairro Centro), todos na cidade de Itajaí. Fomentando 
temas focados em qualidade de vida do professor, segurança e alimen-
tação saudável, de modo a contribuir para a formação da cidadania 
de crianças em idade escolar. No período de um ano os professores 
receberam capacitações de técnicas pedagógicas e temas de saúde 
como saúde mental, cuidados com a postura, estresse no trabalho e  
marketing pessoal [G4- S01].

98

6
31

4

ALUNOS

CAPACITAÇÕES

PROFESSORES
realizadas

INSTITUIÇÕES
beneficiadas

Programa Viver Bem na Escola

atendidos
R$ 240,00

de investimento

Além dos projetos executados diretamente na comunidade, a Unimed 
Litoral também apoia projetos culturais e participação em movimen-
tos pró-desenvolvimento sustentável [G4-SO1].

Programa de Atenção Complementar à Saúde da Comunidade
Temos uma parceria desde 1998 com APAEs  e outras instituições da 
região de abrangência da Unimed Litoral, por meio do atendimento 
médico, que possibilita um tratamento diferenciado e de qualidade às 
pessoas atendidas por estas instituições. Em paralelo a este Programa, 
há uma parceria desde 2011 com a Rede Feminina de Combate ao  
Câncer de Itajaí, para disponibilizar às mulheres atendidas 20 ma-
mografias por mês em nosso Centro de Diagnóstico [G4-S01].

491
AO ANO

PESSOAS

beneficiadas

11
AO ANO

INSTITUIÇÕES

beneficiadas

69.668,99R$

investidos

atendidos
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Reconhecimentos
Relatório de Sustentabilidade
A Unimed Litoral disponibiliza anualmente o Relatório de Sustentabilidade, com objetivo de apresentar um compilado de ações, práticas e indi-
cadores de desempenho em sustentabilidade referente ao respectivo ano, e materializar o esforço na inserção de boas práticas de governança e 
gestão.

Acesse nosso site com estes e outros conteúdos: 
https://www.unimed.coop.br/web/litoral/unimed/sustentabilidade
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http://www.unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/litoral_sul/relatorio_de_gestao_2014_litoral/files/assets/basic-html/index.html#1
http://www.unimedlitoral.com.br/marketing/Relat%f3rio%20de%20Gest%e3o%20e%20Sustentabilidade%202015.pdf
http://www.unimedlitoral.com.br/marketing/Sustentabilidade/relat%f3rio%20sustentabilidade_2016_final.pdf


Selo Social 
Itajaí

Prêmio de Sustentabilidade
Unimed Destaque SC

Certificado de Governança e 
Sustentabilidade 2016

Municipal Estadual Nacional

Certificado 
Programa Operacional Intercâmbio +

Certificado 
Programa Operacional Cliente + Intercâmbio

Construído em conjunto com as Unimeds do Estado, o Programa tem por 
objetivo promover a qualificação no atendimento ao Cliente de intercâm-

bio no Estado, visando estabelecer um padrão mínimo de qualidade no 
atendimento.

Objetivo de promover a qualificação do processo de contas médicas e 
valorizar as Unimeds que atingirem a metas em relação a qualidade de 

seu faturamento.
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Saúde Econômica
A Unimed Litoral expandiu seu rendimento médio, assim 
como número de colaboradores na região, com isso bus-
cou fortalecer a manutenção dos contratos de saúde suple-
mentar, principalmente na manutenção dos contratos 
empresariais [G4-13] [G4-DMA]. A melhora de alguns in-
dicadores no País refletiu na estabilidade dos planos de 
saúde, mesmo com a alta elevação nos custos assistenciais.  
 
E junto com esta melhora na economia, a Unimed Litoral 
continuou com o alto rendimento médio do trabalhador na 
região e com a taxa de desemprego local muito baixa, for-
talecendo a manutenção dos contratos de saúde suplementar, 
principalmente nos contratos empresariais. A Unimed Litoral 
realiza uma política de gestão de contratos efetiva, procuran-
do sempre maximizar os resultados da Operadora. Obser-
va-se uma melhora no cenário econômico nacional, consid-
erando a redução do número de beneficiários de 0,41% frente 
a redução obtida em 2016 de 3,75%. As ações de ampliação 
e modernização das estruturas próprias tem como objetivo 
prestar atendimentos de excelência ao beneficiário, garantin-
do a plena satisfação e fidelização da carteira de clientes. 

Tais medidas visam ainda melhorar a remuneração dos Co-
operados, que são responsáveis pela maior parte dos atendi-
mentos prestados aos beneficiários. A Unimed Litoral tam-
bém avalia e busca melhorar constantemente o seu Índice 
de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS, calculado e 
divulgado anualmente pela ANS, que serve como referência 
do setor para avaliação das Operadoras. O índice da Unimed 
Litoral vem crescendo anualmente, saindo de 0,61 em 2014 
para 0,85 em 2017, em uma escala de 0 a 1 [G4-13]. 

A Unimed Litoral segue as determinações legais da ANS (Lei 5.764/76), e as decisões assembleares as quais definem a criação e 
a manutenção de diversas reservas (legais ou assembleares). Uma forte política de capitalização foi adotada, sendo arrecadado 
em 2017 cerca de R$ 13,5 milhões, o que mantém a solidez da empresa e permite seu crescimento de forma sustentável [G4-13]. 

Os resultados econômicos apresentados desde o primeiro relato realizado através da metodologia GRI, fortaleceram a com-
preensão de como impactamos através das relações diversas que permeiem a Unimed Litoral. Na tabela a seguir são apresentados 
os resultados dos 2 últimos anos. Estes resultados estão divididos por localidade de distribuição, para mostrar as comunidades 
beneficiadas com nossa distribuição de riqueza (DVA) apresentada abaixo, assim como alguns indicadores complementares [G4 
- EC1]:
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Margem de Solvência Trimestral - Acumulada

Despesa Administrativa Trimestral - Acumulada

1º 2º 3º 4º
4 

5 

6 

7 

8 

9 

5,90

6,78

5,17

6,61

5,40 5,54
5,44

4,67

2016
2017

Em
 m

ilh
õe

s 
de

 R
$ 

Trimestre

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações 
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado 
da fórmula: 46 / 3 - Númeração relativa ao plano 
de contas padrão da ANS.

Comentários: Indica o percentual das despesas 
administrativas em relação ao faturamento total.

1º 2º 3º 4º
170 

220 

270 

320 

370 

212,64

211,70

211,37

176,30

352,42 

398,94 

348,67 331,38 

2016
2017Em

 m
ilh

õe
s 

de
 R

$ 

Trimestre

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações 
financeiras publicadas. Corresponde à aplicação 
das fórmulas da RN 290 relativas à margem de 
solvência e patrimônio mínimo ajustado.

Comentários: Indica o percentual de suficiência 
de patrimônio líquido ajustado em relação a mar-
gem de solvência total ( mínimo exigido – 100%).

Liquidez Trimestral - Acumulada

Endividamento Geral Trimestral - Acumulada

1º 2º 3º 4º
0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

0,99 0,97
0,88

0,99

1,33 

1,48 
1,55 

1,55 

2016
2017

Em
 m

ilh
õe

s 
de

 R
$ 

Trimestre

Fonte de Dados: DIOPS-ANS e demonstrações 
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado 
da fórmula: 12/21 – Numeração relativa ao plano 
de contas padrão da ANS.

Comentários: Indica o número de ativos de curto 
prazo disponível para liquidar os passivos de 
curto prazo.

Fonte de Dados: DIOPS-ANS e demonstrações 
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado 
da fórmula: 41 / 31 + 32 > Númeração relativa ao 
plano de contas padrão da ANS.

Comentários: Indica o percentual de custos médi-
co-hospitalares em relação ao valor faturado.

1º 2º 3º 4º
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

56,79

57,47

56,42

60,09

57,49 

55,99 
55,05 54,67 

2016
2017Em

 m
ilh

õe
s 

de
 R

$ 

Trimestre
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Faturamento Trimestral

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações 
financeiras publicadas. Corresponde a conta con-
tábil 311 do plano de contas padrão da ANS.

Comentários: Indica o valor faturado aos clientes 
que possuem contratos da modalide pré-estabe-
lecido de contas padrão da ANS.

1º 2º 3º 4º
38 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

52 

54 

R$ 44,09 R$ 43,85
R$ 45,11

R$ 46,45
R$ 48,08

R$ 49,20

R$ 51,01

R$ 53,47

2016
2017

Em
 m

ilh
õe

s 
de

 R
$ 

Trimestre

Sinistralidade - Trimestral - Acumulada

1º 2º 3º 4º
70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

82,70

89,06
91,86 92,89

82,56
84,16

87,24

90,81

2016
2017

Em
 m

ilh
õe

s 
de

 R
$ 

Trimestre

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações 
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado 
da fórmula: 41 / 31 + 32 > Númeração relativa ao 
plano de contas padrão da ANS.

Comentários: Indica o percentual de custos médi-
co-hospitalares em relação ao valor faturado.

Rentabilidade Trimestral - Acumulada

Ativos Garantidores Totais
1º 2º 3º 4º

-0,7

0,3

1,3

2,3

3,3

4,3

5,3

3,52

0,00
-0,15

-0,67

5,62 

4,63 4,13 

2,47 
2016
2017

Em
 m

ilh
õe

s 
de

 R
$ 

Trimestre

Fonte de dados: DIOPS-ANS e demonstrações 
financeiras publicadas. Corresponde ao resultado 
da fórmula: 69/3 – Numeração relativa ao plano 
de contas padrão ANS.

Comentários: Indica o número de resultado líqui-
do em relação ao faturamento total.

1º 2º 3º 4º
110

130

150

170

190

210

230

250

270

290

125,55 115,42 117,98
144,02

209,20 

256,80 

295,61 281,70 

2016
2017

Em
 m

ilh
õe

s 
de

 R
$ 

Trimestre

Fonte de dados: DIOPS-ANS e  
demonstrações financeiras publicadas.  
Corresponde ao resultado da fórmula: 1221 + 1222 
/ 21111902+2111903+21111904 > Númeração  
relativa ao plano de contas padrão da ANS.

Comentários: Indica o percentual de ativos vin-
culados à ANS em relação a exigência de lastro 
financeiro (mínimo exigido - 100%).
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A Unimed Litoral tem como norte de gestão o  
contínuo investimento em sua estrutura assistencial 
própria, como forma de ampliar seus resultados, oferecer 
mais qualidade nos serviços prestados, gerar desenvolvi-
mento para a comunidade onde está inserida e melhorar a  
remuneração dos Cooperados. Em 2018, também bus-
ca aumentar o número de Clientes e de negócios, bem 
como melhorar a rede assistencial oferecida. Deve 
aumentar também o número de Cooperados (bus-
cando aproximá-los da Cooperativa, objetivando es-
treitar a comunicação), e maximizar o resultado da em-
presa. O desenvolvimento de parcerias estratégicas e a  
melhora constante do desempenho da gestão são  
premissas que norteiam a atividade dos executivos da 
empresa. A diretoria entende e declara que irá efetuar to-
dos os esforços e trabalhos para continuar mantendo e  
melhorando continuamente a qualidade dos serviços 
prestados, oferecendo aos nossos Clientes humanização 
aliada a tecnologia e segurança. É a nossa vocação para 
cuidar das pessoas que nos faz querer melhorar sempre e 
ainda ir mais longe. Cuidar de você, esse é o plano!

Perspectivas para 2018
Balanço Social 2017
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[G4-32]

ESTE RELATÓRIO APRESENTA CONTEÚDOS PADRÃO DAS DIRETRIZES GRI PARA RELATO DE SUSTENTABILIDADE

Estratégia e Análise

Descrição do conteúdo GRI-G4 Página e Resposta Direta

Não
G4 – 1

Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização (p. ex.: diretor-presidente, 
presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabili-
dade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade.

“Sobre este Relatório”, página 4

Perfil Organizacional

Sim*G4 – 3 Relate o nome da organização. “Sobre este Relatório”, página 4

NãoG4 – 4 Relate as principais marcas, produtos e serviços. “Rede de Serviços Próprios”, página 25 -45

G4 – 11 Relate o percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva.  “Saúde Social” , página 56

Sim*G4 – 5 Relate a localização da sede da organização. “Sobre este Relatório”, página 4

Sim*G4 – 7 Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. “Histórico Unimed Litoral”, página 15

NãoG4 – 8
Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores cobertos e 
tipos de clientes e beneficiários).

“Histórico Unimed Litoral”, página 15-16; 
“Verticalização”, página 23 ; “Rede de 

Serviços Próprios”, página 24

Sim*G4 – 9

Relate o porte da organização, incluindo:
- Número total de empregados
- Número total de operações
- Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações do setor 
público)
- Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do 
setor privado)
- Quantidade de produtos ou serviços prestados

“O Segmento de Saúde
Suplementar e Mercado”, página 12, 

“Histórico Unimed Litoral”, página 15; 
“Saúde Social”, página 56

Sim*

Sim*

G4 – 10

Relate o número total de empregados por contrato de trabalho e gênero. Relate o número total de 
empregados permanentes por tipo de emprego e gênero. Relate a força de trabalho total por empre-
gados e empregados contratados e por gênero. Relate a força de trabalho total por região e gênero. 
Relate se uma parte substancial do trabalho da organização é realizada por trabalhadores legalmente 
reconhecidos como autônomos ou por indivíduos que não sejam empregados próprios ou terceiriza-
dos, inclusive funcionários e empregados contratados de empresas terceirizadas. Relate quaisquer 
variações significativas no número de empregados (p. ex.: variações sazonais no número de empre-
gados nos setores de turismo ou agrícola).

“Clima e Carreira”, página 59

NãoG4 – 6
Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais a suas princi-
pais operações estão localizadas ou que são especificamente relevantes para os tópicos de sustentab-
ilidade abordados no relatório.  

“Sobre este Relatório”, página 4

Sumário de Conteúdo da GRI
[G4-ECI]

ESTE RELATÓRIO APRESENTA CONTEÚDOS PADRÃO DAS DIRETRIZES GRI PARA RELATO DE SUSTENTABILIDADE

Estratégia e Análise

Descrição do conteúdo GRI-G4 Página e Resposta Direta

Não
G4 – 1

Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização (p. ex.: diretor-presidente, 
presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabili-
dade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade.

“Sobre este Relatório”, página 4

Perfil Organizacional

Sim*G4 – 3 Relate o nome da organização. “Sobre este Relatório”, página 4

NãoG4 – 4 Relate as principais marcas, produtos e serviços. “Rede de Serviços Próprios”, página 25 -45

G4 – 11 Relate o percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva.  “Saúde Social” , página 56

Sim*G4 – 5 Relate a localização da sede da organização. “Sobre este Relatório”, página 4

Sim*G4 – 7 Relate a natureza da propriedade e forma jurídica da organização. “Histórico Unimed Litoral”, página 15

NãoG4 – 8
Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores cobertos e 
tipos de clientes e beneficiários).

“Histórico Unimed Litoral”, página 15-16; 
“Verticalização”, página 23 ; “Rede de 

Serviços Próprios”, página 24

Sim*G4 – 9

Relate o porte da organização, incluindo:
- Número total de empregados
- Número total de operações
- Vendas líquidas (para organizações do setor privado) ou receita líquida (para organizações do setor 
público)
- Capitalização total discriminada em termos de dívida e patrimônio líquido (para organizações do 
setor privado)
- Quantidade de produtos ou serviços prestados

“O Segmento de Saúde
Suplementar e Mercado”, página 12, 

“Histórico Unimed Litoral”, página 15; 
“Saúde Social”, página 56

Sim*

Sim*

G4 – 10

Relate o número total de empregados por contrato de trabalho e gênero. Relate o número total de 
empregados permanentes por tipo de emprego e gênero. Relate a força de trabalho total por empre-
gados e empregados contratados e por gênero. Relate a força de trabalho total por região e gênero. 
Relate se uma parte substancial do trabalho da organização é realizada por trabalhadores legalmente 
reconhecidos como autônomos ou por indivíduos que não sejam empregados próprios ou terceiriza-
dos, inclusive funcionários e empregados contratados de empresas terceirizadas. Relate quaisquer 
variações significativas no número de empregados (p. ex.: variações sazonais no número de empre-
gados nos setores de turismo ou agrícola).

“Clima e Carreira”, página 59

NãoG4 – 6
Relate o número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais a suas princi-
pais operações estão localizadas ou que são especificamente relevantes para os tópicos de sustentab-
ilidade abordados no relatório.  

“Sobre este Relatório”, página 4

Sumário de Conteúdo da GRI
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Engajamento de Stakeholders

NãoG4 – 24 Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização. “Gestão da Sustentabilidade”, página 70 – 65

NãoG4 – 25 Relate a base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento “Gestão da Sustentabilidade”, página 64 – 65

NãoG4 – 26
Relate a abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders, inclusive a frequência do 
seu engajamento discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de que algum engajamento foi 
especificamente promovido como parte do processo de preparação do relatório.

“Gestão da Sustentabilidade”, página 64 – 65

NãoG4 – 27

Relate os principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders e as 
medidas adotadas pela organização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive no processo 
de relatá-las. Relate os grupos de stakeholders que levantaram cada uma das questões e preocu-
pações mencionadas.

“Gestão da Sustentabilidade”, página 64 – 65

Perfil do Relatório

Governança

NãoG4 – 34
Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de gover-
nança. Identifique todos os comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de 
decisões que possuam impactos econômicos, ambientais e sociais.

“ Gestão Cooperativista”,  página 13

Ética e Integridade

NãoG4 – 56
Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos 
de conduta e de ética.

“Sete princípios do cooperativismo”, página 
14 e “Conduta e Integridade”, página 50. 

NãoG4 – 29 Data do relatório anterior mais recente (se houver). “Sobre este Relatório”, página 4

NãoG4 – 28 Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou civil) para as informações apresentadas. “Sobre este Relatório”, página 4

NãoG4 – 30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). “Sobre este Relatório”, página 4

NãoG4 – 31 Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. “Sobre este Relatório”, página 4

NãoG4 – 32
Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização. Relate o Sumário de Conteúdo da GRI para a 
opção escolhida.

“Sobre este Relatório”, página 4. Este 
relatório não passou por verificação externa. 

NãoG4 – 33

Relate a política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verifi-
cação externa. Se essa informação não for incluída no relatório de verificação que acompanha o 
relatório de sustentabilidade, relate o escopo e a base de qualquer verificação externa realizada. 
Relate a relação entre a organização e a parte responsável pela verificação externa. Relate se o mais 
alto órgão de governança ou altos executivos estão envolvidos na busca de verificação externa para 
o relatório de sustentabilidade da organização.

As informações do Balanço Social foram 
submetidas a auditoria externa, conforme 

parecer da Actus Auditores em anexo. 
“Sobre este Relatório”, páginas 4.

CONTEÚDO PADRÃO ESPECÍFICOS

Aspectos Materiais Omissões Verificação Externa DescriçãoInformações sobre a forma de
gestão e indicadores

Categoria Econômica

Desempenho Econômico

Relato/Página

G4 – EC1: Páginas 74 – 78

G4 – DMA: Página  74 - Sim* -
Valor econômico direto gerado e distribuí-
do.Sim*-

Categoria Ambiental

Efluentes e Resíduos

Relato/Página

G4 – EN23: Página 52

G4 – DMA: Página 52 - Não -
Peso total de resíduos, discrimidado por 
peso e metódo de disposição.Não-

Categoria Trabalhista e Trabalho Decente

Emprego

Relato/Página

G4 – LA1: Página 56

G4 – DMA: Página  55 - Não -
Relate o número total e a taxa de novas 
contratações de empregados e rotatividade 
durante o período coberto pelo relatório, 
discriminados por faixa etária, gênero e 
região.

Não-

Saúde e Segurança no Trabalho

G4 – LA5: Página 58

G4 – LA6: Página 58

G4 – LA7: Página 60

G4 – LA8: Página 60

G4 – DMA: Página 58 - Não -
Percentual da força de trabalho representa-
da em comitês formais de saúde e segu-
rança, compostos por empregados de difer-
entes níveis hierárquicos, que ajudam a 
monitorar e orientar programas de saúde e 
segurança no trabalho.

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacio-
nais, dias perdidos, absenteísmo e número 
de óbitos relacionados ao trabalho, discrim-
inados por região e gênero.

Relate se há empregados envolvidos em 
atividades ocupacionais que apresentam 
alta incidência ou alto risco de doenças 
específicas.

Tópicos relativos à saúde e segurança 
cobertos por acordos formais com sindica-
tos.

Não

Não

Não

Não

-

-

-

-

111110



Não Discriminação
G4 – HR3: Página 62

G4 – DMA: Página  61 - Não -
Número total de casos de discriminação e 
medidas corretivas tomadas.Não-

Treinamento e Educação

G4 – LA9: Página 65

G4 – LA11: Páginas 55 – 56

G4 – DMA: Página  65 - Não -
Relate o número médio de horas de trein-
amento realizado pelos empregados da 
organização durante o período coberto pelo 
relatório, discriminado por Gênero e 
Categoria funcional.

Relate o percentual do total de empregados, 
discriminados por gênero e categoria 
funcional, que receberam avaliação de 
desempenho e de desenvolvimento de 
carreira durante o período coberto pelo 
relatório.

Não

Não
-

-

Categoria Direitos Humanos Relato/Página

Comunidades Locais
G4-SO1: Páginas 69 – 71

G4 – DMA: Página  69 - Não -
Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comu-
nidade local, avaliação de impactos e 
desenvolvmento local.

Sim*
Os dados foram apresentados em 

indicadores quantitativos e 
qualitativos.

Políticas Públicas

G4 – DMA: Página  47

G4 – SO6: Página 12

-

- Não

- -
Valor total de contribuições financeiras 
para partidos políticos e políticos, discrimi-
nado por país e destinatário/beneficiário.

Combate à Corrupção

G4-SO3: Página 48

G4-SO4: Página 47

G4-SO5: Página 48

G4 – DMA: Página  47 -

-

Não -
Número total e percentual de operações 
submetidas a avaliações de risco relaciona-
das à corrupção e os riscos significativos 
identificados.
Comunicação e Treinamento em Políticas e 
Procedimentos de Combate à Corrupção.

Casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas

Não

Não

Não

-

Durante o período de relato, a 
Unimed Litoral não registrou 

casos nos quais esteja envolvida 
direta ou indiretamente em 

corrupção ou concorrência desleal.

Categoria Sociedade Relato/Página

Saúde e Segurança do Cliente

G4 – PR1: Páginas 46

G4 – DMA: Página  45 - - -
Percentual de operações com programas 
implementados de engajamento da comu-
nidade local, avaliação de impactos e 
desenvolvmento local.

Não
Em 2016 foram criados protocolos 
de segurança, protocolos clínicos, 

registro de falhas, auditorias 
internas, auditorias de fornece-

dores, entre outras.

G4 – PR2: Páginas 46

*Dados retirados do Balanço Social e auditados por auditoria externa (relatório de auditoria externa em anexo neste relatório)

- Não

a. Relate o número total de casos de não 
conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos 
gerados por produtos e serviços na saúde e 
segurança durante o período coberto pelo 
relatório, discriminado por:
- Casos de não conformidade com regula-
mentos que resultaram na aplicação de 
multa ou penalidade
- Casos de não conformidade com regula-
mentos que resultaram em advertência
- Casos de não conformidade com códigos 
voluntários
b. Se a organização não tiver identificado 
nenhum caso de não conformidade com 
regulamentos e códigos
voluntários, uma breve declaração desse 
fato será suficiente.

Categoria Responsabilidade pelo Produto Relato/Página
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